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Секція № 1. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, ПОДАТКОВА 

СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

А. М. Азаріна, студентка, НТУ «ХПІ», м. Харків 

І. В. Угрімова, к.е.н., доц. НТУ «ХПІ», м. Харків 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах проникнення на вітчизняний ринок потужних іноземних 

транснаціональних корпорацій гостро постає питання щодо формування 

вітчизняними підприємствами конкурентних переваг і, на цій основі, 

досягнення ними перемоги у конкурентній боротьбі. 

Конкурентоспроможність є критерієм, що найбільш повно відображає 

ефективність діяльності економічного суб'єкта. Практика показує, що рішення 

задачі підвищення конкурентоспроможності викликає значні труднощі, а для 

багатьох підприємств в сьогоднішніх економічних умовах воно стало 

проблемою внаслідок відсутності у організацій чіткої стратегії, фінансово-

економічних цілей і критеріїв. 

До основних засобів підвищення конкурентоспроможності можна 

віднести: ґрунтовне вивчення запитів споживачів і аналіз конкурентів; 

обґрунтовану рекламну політику; створення нової продукції; підвищення 

техніко-економічних і якісних характеристик продукції; виявлення і 

забезпечення переваг продукту порівняно з його замінниками; посилення 

впливу на споживачів тощо. 

Ефективний засіб, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність 

підприємства, домогтися і зберегти лояльність  клієнтів – це вибудовування 

системи відносин (customerrelationshipmanagement, CRM). Це стосується навіть 

відносин із колегами по фірмі, де CRM може стати могутньою зброєю. 

CRM -система, що становить собою набір програмних модулів, повинна 

містити такі засоби: 

- автоматизації територіально розподілених продажів; 
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- оформлення замовлень і виставляння рахунків в он-лайн режимі; 

- ведення електронних каталогів продукції;  

- аналітичної обробки даних про клієнтів;  

- ведення маркетингових досліджень.  

Виділяють два основних напрямки діяльності CRM систем: 

автоматизацію продажів і клієнтське обслуговування.  

Останнім часом зростає популярність CRM, тобто CRM-системи, 

«схрещені» з системами електронної комерції й інших додатків, що 

підтримують роботу з клієнтами через Інтернет. Отже, управління взаєминами з 

клієнтами повинне охоплювати всі галузі. 

Сучасна концепція CRM-системи розглядає продаж не як окремий акт, 

здійснений конкретним продавцем конкретному покупцеві, а як безперервний 

процес, у який втягнутий кожен співробітник компанії;як мистецтво і науку 

використання інформації про клієнта для придбання його лояльності і 

підвищення його цінності для компанії. Ціль – будувати персональні взаємини з 

клієнтом, незалежно від того, яку посаду займає співробітник компанії, у якому 

відділі він працює, де знаходиться офіс. 

Отже, підтримка високої конкурентоспроможності підприємства означає, 

що всі його ресурси використовуються настільки продуктивно, що воно стає 

більш прибутковим, ніж його головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що 

підприємство займає стабільне місце на ринку товарів і послуг та його 

продукція користується постійним попитом. Саме цьому сприяє впровадження 

CRM-систем на підприємствах. 


