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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах 
конкурентного ринку. Розглянуто поняття конкурентоспроможність та ії форми. Розглянуто види конкурентних стратегій. Зазначено 
ризики існуючих конкурентних стратегій. Запропоновано ефективну стратегію для підвищення конкурентоспроможності. Для перевірки 
ефективності стратегій було детально їх розглянуто. Підвищення конкурентоспроможності було розглянуто на прикладі магазину 
стоматологічного обладнання та матеріалів.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, конкурентні стратегії, ризики конкурентних стратегій. 
 

Конкурентоспособность предприятия – это возможность эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в условиях 
конкурентного рынка. Рассмотрены понятия конкурентоспособность и ее формы. Рассмотрены виды конкурентных стратегий. Указаны 
риски существующих конкурентных стратегий. Предложено еффективную стратегию для повышения конкурентоспособности. Для 
проверки еффективности стратегий было подробно их рассмотрено. Повышение конкурентоспособности были рассмотрены на примере 
магазина стоматологического оборудования и материалов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентные стратегии, риски конкурентних стратегий. 
 

Competitiveness of an enterprise is the ability to effectively manage its own and borrowed resources in a competitive market. The concepts of 
competitiveness and its forms are considered. The types of competitive strategies are considered. The risks of existing competitive strategies are 
indicated. An effective strategy for improving competitiveness was proposed. To test the effectiveness of strategies, they were considered in detail. 
 The increase in competitiveness was examined using the example of a store of dental equipment and materials. For today the store can offer a large 
selection of dental materials and equipment, service and advice on equipping the dentist office from scratch. 

Keywords: enterprise competitiveness, competitive strategies, risks of competitive strategies. 
 
Вступ. Конкуренція - економічне змагання 

виробників однакових видів продукції на ринку за 
залучення більшої кількості покупців та одержання 
максимального доходу в короткостроковому або 
довгостроковому періодах.  

Критерій конкурентоспроможності - рівень 
продаж і стабільне місце на ринку. Оптимізація 
політики поведінки в умовах специфічного ринку 
України здатна істотно підвищити «виживаність», 
стабільність, тривалість конкурентних переваг і 
забезпечити подальше зростання підприємства. 
Поняття конкурентоспроможності містить у собі 
великий комплекс економічних характеристик, що 
визначають положення фірми на галузевому ринку 
(національному або світовому). Цей комплекс може 
включати характеристики товару, обумовлені сферою 
виробництва, а також фактори, що формують у 
цілому економічні умови виробництва, і збуту 
продукції. 

Форми конкуренції:  
- предметна - конкуренція між товарами однієї 

асортиментної групи, між аналогічними об'єктами, що 
задовольняють ту саму потребу;  

- функціональна - конкуренція між товарами 
(об'єктами) - замінниками. 

Основа конкурентних відносин - свобода вибору 
- реалізується у формі прагнення кожного одержувати 
для себе особисто грошовий дохід. Конкуренція 
означає наявність на ринку великої кількості 
незалежно діючих продавців і покупців. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок з важливими науковими чи 
практичними завданнями. Малий бізнес в Україні 
дійсно з'явився, але типовою сферою його діяльності 
стало не виробництво. Виступаючи як передатна 
ланка на шляху іноземних товарів усередину країни, 
малий торговельний бізнес став носієм упредметненої 
в них високої конкурентоспроможності західних 
виробників. 

Можна сказати, що важливим атрибутом 
ринкової економіки є конкуренція. Конкуренція 
охоплює всі зв'язки виробництва і споживання, є 
єдино можливим засобом досягнення збалансованості 
між попитом і пропозицією і в кінцевому підсумку - 
суспільними потребами та виробництвом. 

Конкуренція виконує функцію спілкування 
(кооперації) та погодження інтересів виробників - у 
результаті поділу праці інтерес кожного з них 
пов'язаний і взаємодіє з інтересами інших 
товаровиробників. Конкуренція стимулює 
підвищення якості продукції та послуг. Історично 
важливою функцією конкуренції є формування 
ринкової ціни. 

Посилення конкуренції у більшості галузей 
економіки України, прискорення політичних і 
соціальних змін обумовлює необхідність 
забезпечення підприємствами стійких ринкових 
позицій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Серед напрямів, що 
потребують дослідження, доцільно виділити шляхи 
покращення конкурентоспроможності підприємства, 
що суттєво впливає на розроблення стратегії і тактики 
діяльності підприємств на ринку. Ця категорія є 
об’єктом дослідження іноземних та вітчизняних 
науковців як у межах загальної стратегії (Загорна 
Т.О., Іванова Ю.Б., Тищенка О.М., Кавасаки Г., 
Калягин Г.В., Котельніков Д.І.та інші), так і з позицій 
окремих стратегічних напрямів: стратегічного 
маркетингу (Антонюк К.І., Борисенко З., Вагин И., 
Дейли Дж, Должанський І.З., Задорожна С.М., 
Куденко Н.В.), менеджменту (Войчак А.В, 
Соловйов Б.А.), організації виробництва 
(Голубков Є.П., Старостіна А.О.) тощо.  

Безпосередньо розробленню шляхів покращення 
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конкурентоспроможності підприємства присвячено 
роботи К.І. Антонюк, Д. Траута, С. Дібба, Г. Хулея, 
О.В. Зозульова. У працях науковців досліджено 
проблеми, пов'язані з теорією та методологією шляхів 
покращення конкурентоспроможності підприємства: 
розглянуто види, рівні, чинники, етапи, стратегії, 
критерії та інші субкатегорії. 

Також запропоновані М. Портером загальні 
конкурентні стратегії мають універсальний характер, 
оскільки, як показав час, підприємства, котрі 
сприйняли ці стратегії, досягли успіхів. Тут також 
використовується поняття лідера, але більш ретельно 
досліджуються чинники, які його формують [1]. 

Разом з цим розглянемо зміст і механізм 
формування конкурентних переваг за рахунок 
використання цих стратегій: 

1. Стратегія: Лідирування на основі зниження 
витрат (цін) -  Виробничі характеристики : «ніхто не 
зробить це дешевше»; Маркетингові особливості: 
«розрахунки ціни / низькі витрати»; Стандартизована 
продукція : тільки кілька різновидів, обмеженість 
вибору; Ніяких значних змін у веденні справ: 
«репутація скромної та надійної компанії»; 
Урахування особливостей «кривої досвіду»: зниження 
цін додатковий доход за рахунок зростання обсягів 
продажу та частки ринку зниження умовно постійних 
витрат на одиницю продукції внаслідок ефекту 
масштабу; Висока продуктивність у розрахунку на 1 
робітника; Зниження витрат на інновації; Можливості 
встановлення нижньої границі ринкових цін: 
лідерська позиція дає змогу використовувати ціни як 
наступальну чи оборонну зброю; Допустимий 
низький маржинальний прибуток при великих 
оборотах. 

Ризики: При технологічному прориві (винаході, 
створення нової технології) - ризик втратити 
перевагу; Сходження нанівець зроблених раніше 
інвестицій; Необхідність додаткових витрат («витрати 
конверсій») на реконструкцію (ліквідацію) масового 
виробництва; Дослідження конкурентами тих самих 
показників внаслідок імітації та цілеспрямованих 
заходів щодо зниження витрат; Запізнення з реакцією 
на зміни на ринку внаслідок над зосередження на 
проблемах витрат; Інвестиційне зростання витрат, 
внаслідок чого неможливо звести до мінімуму 
переваги диференціації. 

2. Стратегія: Диференціація - Виробничі 
характеристики: «ніхто не зробить це краще»; 
Маркетингові особливості: «наші продукти (послуги) 
- найкращі серед інших»; Основа - різноманітність, 
вибір за моделями, партіями, деталями, 
обслуговуванням тощо; Створення більше однієї 
відмінної характеристики товару (послуги); 
Різноманітні інновації; Індивідуальні ціни, які 
перевищують витрати на отримання різноманітних 
ознак; Інтенсивна рекламна та збутова діяльність. 

Ризики: Привабливість диференціації (тобто 
особливість асортименту, додаткових послуг) може 
стати меншою, ніж економічні мотиватори, оскільки 
диференціація, як правило, дорого коштує (порівняно 
з серійним і масовим виробництвом аналогічної 
продукції). Потреби у диференціації зменшаться 
внаслідок підвищення інформованості споживачів про 

ситуацію на ринку взагалі та по окремих групах 
товарів; Імітація може приховати різницю між 
товарами (особливо на етапі зрілості галузі). 

3. Стратегія: Фокусування - Виробничі 
характеристики: «виготовлене саме для тебе»; 
Маркетингові особливості: «ми задовольняємо твої 
потреби краще за всіх»; Спеціалізація на певну нішу: 
сегмент покупців, географічний регіон, кінцеве 
споживання; Конкурентні переваги захищаються :а) 
лідируванням на основі зниження витрат у певному 
сегменті ринку або б) поглибленою диференціацією 
(виготовлення продукту або надання послуги для 
задоволення особливих потреб споживачів цільового 
сегмента). 

Ризики: Зниження ефекту диференціації 
фокусуванням за рахунок підвищення витрат на 
обслуговування вузької стратегічної цільової групи 
(«рух ліворуч від точки беззбитковості»); Скорочення 
відмінностей у характеристиках потреб вузької 
стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна 
витрата споживачів); За рахунок подальшої 
сегментації ринку всередині стратегічної цільової 
групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів). 

Викладення основного матеріалу 
дослідження. Конкурентоспроможність товару 
відображає його здатність більш повно відповідати 
запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, 
представленими на ринку. Вона визначається 
конкурентними перевагами: з одного боку, якістю 
товару, його технічним рівнем, споживчими 
властивостями, з іншого боку - цінами, 
встановленими продавцями товарів [2]. 

Крім того, на конкурентоспроможність 
впливають переваги в гарантійному й 
післягарантійному сервісі, рекламі, іміджі виробника, 
а також ситуація на ринку, коливання попиту. 
Високий рівень конкурентоспроможності товару 
свідчить про доцільність його виробництва й 
можливості вигідного продажу [3]. 

Разом з тим конкурентоспроможність товару - це 
не тільки висока якість і технічний рівень, це й уміле 
маневрування в ринковому просторі й у часі, а 
головне - максимальний облік вимог і можливостей 
конкретних груп покупців. Причому об'єктивна 
оцінка всіх аспектів рівня конкурентоспроможності 
може бути вироблена тільки на основі критеріїв, 
якими оперує споживач, для якого цей товар 
призначений. Причини конкурентоспроможності 
товару необхідно шукати в конкурентних перевагах 
окремих його характеристик, що є наслідком більш 
ефективного управління процесом розробки, 
реалізації й експлуатації пропонованої продукції. 

 Конкурентоспроможність продукції й 
конкурентоспроможність фірми - виробника 
співвідносяться між собою як частина й ціле. 
Можливість компаній конкурувати на певному 
товарному ринку безпосередньо залежить від 
конкурентоспроможності товару, а також сукупності 
економічних методів управління діяльністю фірми, 
що роблять вплив на результати конкурентної 
боротьби [4]. 

Розглянемо конкурентоспроможність магазину 
стоматологічного обладнання та матеріалів у місті 
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Харкові. 
Історія магазину стоматологічного обладнання та 

матеріалів розпочалася у серпні 2013 року. Це 
невелика, майже сімейна фірма.  

На початку свого існування компанія зіткнулася 
з першими труднощами – погіршення економічного та 
політичного становища в країні. Але завдяки 
цілеспрямованості, наполегливості, професійним 
навикам та досвіду вдалося втриматись на ринку та 
буди конкурентоспроможнім. З кожним роком 
кількість партнерів з якими співпрацює компанія 
збільшується. У 2014 році кількість партнерів 
становило 7, а вже у 2017 ця цифра збільшилася до 21. 

Для вдосконалення своїх професійних навичок, 
надання найкращого сервісу своїм клієнтам та щоб 
завжди бути в курсі усіх новин у світі 
стоматологічного обладнання та матеріалів 
працівники регулярно відвідують тренінги провідних 
виробників стоматологічного обладнання. 

Також компанія щорічно приймає участь та 
відвідує стоматологічні виставки як в Україні так і за 
її межами. 

На сьогоднішній день магазин може 
запропонувати великий вибір стоматологічних 
матеріалів та обладнання, сервіс та консультації по 
оснащенню стоматологічного кабінету з нуля. 

Місія компанії: задовольнити потреби клієнтів. 
Магазин стоматологічного обладнання та 

матеріалів був заснован в серпні 2013 року, 
розташований в м. Харків, вул. Мироносицька, 67. 

Графік роботи: в будні: з 9.00 до 18.00, у суботу: 
з 10.00 до 15.00, неділя: вихідний. 

Сфера діяльності: оптова та роздрібна торгівля 
стоматологічними товарами. 

Інтернет сайт: www.dentaldepo.biz. [5] 
Видами діяльності є:  
- оптова торгівля фармацевтичними товарами. 
- роздрібна торгівля іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих магазинах. 
- роздрібна торгівля медичними й 

ортопедичними товарами в спеціалізованих 
магазинах. 

- оптова торгівля іншими товарами 
господарського призначення. 

- інші види роздрібної торгівлі в 
неспеціалізованих магазинах. 

- діяльність посередників, що спеціалізуються 
в торгівлі іншими товарами. 

- роздрібна торгівля іншими продуктами 
харчування в спеціалізованих магазинах. 

- неспеціалізована оптова торгівля. 
- роздрібна торгівля фармацевтичними 

товарами в спеціалізованих магазинах. 
- роздрібна торгівля косметичними товарами та 

туалетними приналежностями в спеціалізованих 
магазинах. 

- оптова торгівля іншими машинами й 
устаткуванням. 

- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами 
поштового замовлення або через мережу Інтернет. 

- надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 
- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними 

виробами в спеціалізованих магазинах. 

- дослідження кон`юктури ринку та виявлення 
громадської думки. 

- оптова торгівля одягом і взуттям. 
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих 

магазинах. 
- організування конгресів і торговельних 

виставок. 
Співпрацюючи з великими та перевіреними 

виробниками, компанія гарантує 100%-ву якість 
запропонованої в каталогах продукції. Все це 
покупець зможе придбати, заощадивши багато часу і 
фінансів: 

- інструменти (бори, наконечники і 
мікромотори, насадки для скалера і т.д.); 

- зуби акрилові пластмасові; 
- стоматологічна мебель; 
- медичний одяг; 
- медтехніка. 
Всі реалізовані товари сертифіковані і 

високоякісні. Купуючи в магазині сучасне медичне 
стоматологічне обладнання, ціни на які є одними з 
найдемократичніших на українському ринку, 
покупець буде впевнений в компанії як в надійному 
постачальнику. 

Повний асортимент усіх товарів, які 
використовуються в стоматології, покупець може 
переглянути на веб-сайті. Інтернет сайт Dental Depo 
пропонує величезний асортимент оригінальних 
високоякісних витратних товарів від провідних 
виробників стоматобладнання, пропонуючи своїм 
клієнтам лояльну цінову політику, комфортні способи 
оплати та доставку по всій території України в 
найкоротші терміни. 

Через інтернет сайт можна за доступною ціною 
замовити стоматологічні матеріали в Україні, а саме: 

- пломбувальні; 
- ендодонтичні; 
- зуботехнічні; 
- стерилізаційні; 
- допоміжні; 
- профілактичні та ін. 
Для магазину стоматологічного обладнання та 

матеріалів для покращення конкурентоспроможності 
більше підходить стратегія диференціація - «ніхто не 
зробить це краще». Покращити послуги сервісу після 
покупки обладнання, робити індивідуальні ціни, при 
умові якщо вони перевищують витрати. 

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, можна 
зробити наступні висновки: 

- важливим атрибутом ринкової економіки є 
конкуренція. Конкуренція охоплює всі зв'язки 
виробництва і споживання, є єдино можливим 
засобом досягнення збалансованості між попитом і 
пропозицією і в кінцевому підсумку - суспільними 
потребами та виробництвом. Конкуренція виконує 
функцію спілкування (кооперації) та погодження 
інтересів виробників - у результаті поділу праці 
інтерес кожного з них пов'язаний і взаємодіє з 
інтересами інших товаровиробників. Конкуренція 
стимулює підвищення якості продукції та послуг. 
Історично важливою функцією конкуренції є 
формування ринкової ціни. 

- конкуренція - економічне змагання виробників 
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однакових видів продукції на ринку за залучення 
більшої кількості покупців та одержання 
максимального доходу в короткостроковому або 
довгостроковому періодах.  

- що торгівельний процес в магазині поставлений 
добре, ефективно використані торгові площі, обраний 
найбільш зручний метод продажу, представлений 
додатковий спектр послуг. 
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