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УДК 658.821 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

М.А. Дядюк, О.В. Михайлова 
1 

Розроблено комплекс науково обґрунтованих принципів формування системи 

забезпечення конкурентоспроможності, адаптованих до сучасних зовнішніх та 

внутрішніх умов господарювання підприємств торгівлі. Запропоновані принципи є 

базовим системоформуючим елементом інтегрованої системи забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств та засобом вирішення 

прикладних питань її організації та ефективності функціонування. 

Ключові слова: методологія, конкурентоспроможність, систематизація, 

принципи, інструментарій, управління, організація, торгівля, ефективність. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

М.А. Дядюк, О.В. Михайлова 
 

Разработан комплекс научно обоснованных принципов, адаптированных к 

современным внешним и внутренним условиям хозяйствования предприятий 

торговли. Предложенные принципы являются базовым системоформирующим 

элементом интегрированной системы обеспечения конкурентоспособности 

торговых предприятий и средством решения прикладных вопросов ее организации и 

эффективности функционирования. 

Ключевые слова: методология, конкурентоспособность, систематизация, 

принципы, инструментарий, управление, организация, торговля, эффективность. 

 

METHODOLOGICAL TOOLS IMPROVEMENT  

FOR THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS PROVISION  

OF TRADE ENTERPRISES 
 

M. Dyadyuk, О. Mykhailova 
 

Complex approach to the competitiveness provision conception of trade enterprises 
determines need in scientific substantiation of principles, on which the whole system of 
competitiveness provision of trade enterprises is based. It is to be created, and the processes 
of its organization and effectiveness obtaining are to be executed. Taking into account 
that there are no generally accepted plurality of these principles in universal and 
domestic science, the authors accentuate the necessity of solving systematization 
tasks of trade enterprises’ competitiveness provision principles based on critical 
comprehension of initial theoretical statements, offered by modern researchers in 
the sphere of management and economics. 

Difficulties in the classification of principles of trade enterprises’ 
competitiveness provision consist in their large quantity, semantic and meaningful 
similarity of separate principles. At the same time, the classifications suggested by 
certain authors directly depend on the opinion and goals of set by the authors. All of 
this leads to incorrectness and discrepancies in classification features and types of 
principles.  

In order to solve difficult problems of organization and effective functioning 
of competitiveness provision system in trade enterprises, the authors used modern 
scientific principles of clustering and formed the complex of principles, adapted to 
modern outer and inner conditions of trade enterprises’ management. They comprise 
the system and universal management principles, which are the basis for of all 
components of the management system of trade enterprises’ competiveness 
formation and effective functioning. A separate group consists of the principles of 
innovative economy and innovative development of commercial organization. As to 
the competitiveness principles, they are divided into methodological and social 
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principles, dynamic organization and adaptive management principles, specific for 
trade sphere. 

In the presented material the content of the competitiveness provision 
principles of trade enterprises is revealed and the peculiarities of their direct 
application as methodological tool for solving the problems of trade enterprises’ 
competiveness provision are determined. 

The developed complex of the principles of trade enterprises’ system of 
competitiveness provision is a basic system formation element for the development of 
the provision of trade enterprises’ competiveness integrated system; their 
application will guarantee high effectiveness in management of retail trade 
enterprises’ competiveness. 

Key words: methodology, competiveness, systematization, principles, tools, 
management, trade, effectiveness. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Комплексний 

характер концепції забезпечення конкурентоспроможності торговельних 

підприємств зумовлює необхідність розглядання методології, методів 

проведення досліджень та принципів організації цих процесів як 

обов’язкової передумови формування ефективної системи забезпечення 

їхньої конкурентоспроможності. 

Принципи сучасної парадигми конкурентоспроможності, адаптовані 

до галузевих особливостей торговельної галузі, є вихідними положеннями 

та необхідним базісом формування науково обґрунтованої системи 

забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств. 

Оскільки загальноприйнятої сукупності цих принципів у світовій та 

вітчизняній науці не вироблено, для вирішення цього завдання слід 

критично переосмислити вихідні теоретичні положення, що пропонуються 

сучасними дослідниками.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем 

теорії і практики управління конкурентоспроможністю присвячені праці 

зарубіжних і вітчизняних вчених: C. Серто, Т. Ceртo, Г. Мінцберга,  

Т. Пітерса, Р. Уотермена, І. Отенко, І. Нижник, Ю. Іванова, О. Тищенка, 

О. Бескорсої, С. Савчука та ін. [1–9]. Вагомий внесок у формування 

концепції управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі 

зробили такі вітчизняні вчені, як Л. Лігоненко, О. Виноградова, О. Куценко, 

М. Чорна, А. Мазаракі, І. Бланк, В. Соболєв та ін. [10–15]. Проте авторське 

викладення матеріалу та певна фрагментарність досліджень зумовили 

відсутність єдиного погляду на головні складові комплексної системи 

управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі. Це 

унеможливлює створення цілісного методологічного підґрунтя для 

забезпечення її ефективності. 

Мета статті – доповнити концептуальні засади управління  

конкурентоспроможністю торговельних підприємств комплексом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://www.twirpx.com/file/1054524/
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принципів, який ураховує специфіку функціонування підприємств 

галузі, є основою розробки науково обґрунтованої системи 

забезпечення їхньої конкурентоспроможності та забезпечує її 

ефективність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До принципів управління 

підвищенням конкурентоспроможності і конкурентних переваг вчені 

відносять: протилежності цілей і засобів; урахування особливостей різних 

сегментів ринку; квазістабільності ринкової кон’юнктури; переважно 

раціональної поведінки суб’єктів ринку; оцінки з позиції певного суб’єкта 

ринку – виробника, продавця, споживача; орієнтації на певний тип ринку 

(внутрішній, зовнішній); орієнтації на конкретний сегмент ринку; 

відповідності вимогам технічного законодавства, нормативним і юридичним 

документам; формування номенклатури критеріїв конкурентоспроможності з 

урахуванням рекомендованих вимог до товару та перевищення обов’язкових 

вимог; виключення подвійного рахунку та ін. [2, 3, 5, 6].  

І. Отенко, Є. Полтавська під засадами управління конкурентними 

перевагами пропонують розуміти принципи адаптивності, інтеграції, 

гнучкості, динамічності, системності і комплексності, інноваційності [1, с. 85]. 

На думку І. Нижник, найбільш прийнятними, враховуючи 

величезну їх кількість, є такі принципи управління конкурентними 

перевагами підприємства: системності, цілеспрямованості, об’єктивності, 

уніфікованості, інтегрованості, декомпозиційності, завершеності, 

економічної доцільності, об’єктності, конкретності, оптимальності, 

гнучкості, адекватності, повноти, дієвості, часової погодженості, 

пізнавальності, логічності, динамічності, достовірності, відкритості, 

обмеженості доступу [2, с. 30]. Ці норми авторка вважає базовими 

концептуальними положеннями щодо обов’язкових правил управління 

конкурентними перевагами підприємств [3].  

Надаючи перелік принципів конкурентоспроможності, вищезгадані 

автори по-перше не розкривають їхнього змісту та особливостей стосовно 

їхнього застосування саме до процесів забезпечення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання, по-друге, не надають їхньої систематизації. 

Цей недолік певним чином ураховано авторами О. Виноградовою та 

О. Куценко [10, с. 112] які розглядаючи методологічні підходи до оцінки 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств сфери послуг, 

зокрема відзначають, що підвищення їхньої конкурентоспроможності має 

базуватися на таких принципах: спрямованість на споживача – 

конкурентоспроможність має визначатися сукупністю тих властивостей, які 

мають певний інтерес для споживачів і можуть задовольнити їх потреби; 

комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності 

підприємства повинні враховувати і характеристики власної продукції, і 
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продукцію конкурентів, і вимоги споживачів; об’єктивність – результати 

оцінки конкурентоспроможності повинні базуватися на достовірній 

інформації про фактори макро- і мікросередовища функціонування 

підприємства і відображати реальні конкурентні позиції суб’єкта 

господарювання; системність – оцінка конкурентоспроможності повинна 

базуватися на результатах системного аналізу впливу факторів макро- і 

мікросередовища підприємства в сукупності відносин і зв’язків між ними, 

тобто розглядати об’єкт як систему, а також принцип динамічності – 

конкурентоспроможність слід розглядати по відносно конкретного моменту 

часу, з урахуванням змін у часі кон’юнктури на ринку послуг. У цьому 

положенні також є недоліки, оскільки незрозуміло, чому автори обрали 

тільки п’ять принципів, не враховуючи універсальні принципи формування 

систем у природі і суспільстві, які забезпечують упорядкованість і 

доцільність функціонування систем, та не систематизували їх. Але ці 

автори, розкривши зміст запропонованих принципів, не надали їм 

систематизованого вигляду. 

На актуальному методологічному принципі управління 

конкурентоспроможністю підприємств акцентує увагу О. Николюк – це 

принцип економічності, тобто мінімізації витрат (як матеріальних, так і 

нематеріальних) [16].  

Враховуючи інноваційний аспект процесу забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств, у принципах 

формування системи забезпечення конкурентоспроможності певним чином 

мають знайти відображення принципи інноваційної економіки. Так, 

сукупність принципів, запропонована О. Євсєєвою [17], сформована з 

огляду на реалізацію формули інноваційного типу соціально-домінантного 

розвитку України «знання – можливість – мотивація – дія – результат», 

певною мірою є важливим з точки зору управління процесом інноваційного 

розвитку, але він не розкриває повною мірою необхідних елементів для 

сформованості системи забезпечення конкурентоспроможності 

торговельних підприємств. 

Принципи інноваційної економіки, що сприяють забезпеченню 

конкурентоспроможності, мають характеризувати засоби оновлення 

суб’єкта інноваційної діяльності та переходу його в нову якість за рахунок 

самоорганізації та використання синергетичних ефектів. Основні 

методологічні принципи інноваційного розвитку підприємства, які, на наш 

погляд, доцільно покласти в основу формування комплексної системи 

забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств, 

представлені у дослідженні С. Бондаренко [18, с. 123–135]. 

Комплекс принципів формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств не буде мати 
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завершеного вигляду, якщо не будуть ураховані принципи динамічної 

організації, оскільки саме вони визначають умови, реалізація яких 

забезпечує ефективність функціонування та розвитку підприємств торгівлі 

[6–8].  

Організація процесів управління конкурентоспроможністю 

торговельних підприємств не може бути ефективною без урахування 

основних загальних системних принципів функціонування системи 

управління, якими є: 

– цілісність – незведення властивостей системи до суми 

властивостей її складових елементів і невиведення з останніх властивостей 

цілого; 

– структурність – можливість опису системи через встановлення її 

структури, тобто обумовленість поведінки системи не стільки поведінкою її 

окремих елементів, скільки властивостями її структури; 

– взаємозалежність структури і середовища – система формує і 

проявляє свої властивості в процесі взаємодії із середовищем, будучи при 

цьому активним елементом взаємодії; 

– ієрархічність – кожен елемент системи в свою чергу може 

розглядатися як система, а досліджувана система являє собою один із 

елементів більш глобальної системи; 

– множинність опису кожної системи, що дає макроскопічне, 

мікроскопічне, ієрархічне, функціональне і процесуальне уявлення про 

систему [9]. 

Керованість є основною властивістю, що має забезпечувати 

цілісність системи конкурентоспроможності торговельних підприємств, 

тому не можна не ураховувати універсальні принципи організації: 

– принцип ланцюгового зв’язку – будь-яке поєднання комплексів 

відбувається через ланки, що утворюють ланцюговий зв’язок; 

– принцип інгресії – всяке поєднання комплексів відбувається через 

загальні ланки, що утворюють ланцюговий зв’язок; 

– принцип підбору – будь-яку подію або твердження можна 

розглядати як збереження або примноження одних комплексів і зв’язків і як 

ослаблення або усунення інших. Будь-яка система прагне закріпити 

знайдені позитивні властивості; 

– принцип рівноваги – будь-яке збереження форм розглядається як 

рухома рівновага, а рухоме розглядання – як рівність процесів асиміляції 

(засвоєння системою елементів зовнішнього середовища, під час якого вони 

з’єднуються з внутрішніми елементами системи) та дезассіміляції (втрата 

елементів системи, в ході якої елементи з’єднуються з елементами 

зовнішнього середовища); 

– принцип слабкої ланки – цілісність будь-якої системи визначається 
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стійкістю її найбільш слабкої ланки. Звідси суб’єкт управління повинен 

забезпечувати розвиток найслабшої ланки в організації.  

Для вирішення прикладних проблем організації та ефективного 

функціонування системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних 

підприємств важливе значення мають закони і принципи економічної 

кібернетики: необхідного різноманіття, емерджентності, зовнішнього 

доповнення, зворотного зв’язку, вибору рішення, декомпозиції, ієрархії 

управління й автоматичного регулювання (саморегулювання) [12, с. 106, 118]. 
Вивчення сучасних праць науковців за досліджуваним питанням 

[10–18] дозволило нам виділити серед значної кількості існуючих 
принципів управління низку тих, які з одного боку враховують особливості 
самого поняття конкурентоспроможності та конкурентних переваг, з іншого 
– специфіку, яка безпосередньо впливає на їх формування на підприємствах 
роздрібної торгівлі: 

– принцип конкурентоорієнтованого цілепокладання – передбачає 
опрацювання цілей підприємства з урахуванням впливу факторів 
конкурентного середовища й дозволяє формувати саме такі конкурентні 
переваги, які в змозі забезпечити необхідний рівень 
конкурентоспроможності підприємства, що є життєво важливим для 
роздрібної торгівлі на визначеному ринку; 

– принцип диверсифікації переваг – вимагає багатовекторності 

формування конкурентних переваг, що дозволяє запобігти швидкому 

копіюванню переваг підприємства роздрібної торгівлі конкурентами та 

захистити власні конкурентні позиції; 

– принцип адаптивності – передбачає здатність системи управління 

конкурентними перевагами ефективно виконувати загальні функції 

управління в циклі управління підприємством і специфічні функції 

відповідно до змін внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства; 

– принцип гнучкості – вимагає швидкої реакції на зміни умов 

функціонування шляхом внесення коректив у зміст та реалізацію 

конкурентних стратегій, що особливо важливо для підприємств роздрібної 

торгівлі, які найбільш залежні від споживчих настроїв та вимог; 

– принцип безперервності – визначає, що цілеспрямована діяльність 

з формування конкурентних переваг не повинна зупинятись або 

уповільнюватись, оскільки це може дозволити конкурентам скопіювати та 

нейтралізувати існуючі конкурентні переваги; 

– принцип системності – передбачає комплексність (у тому числі 

урахування всіх вагомих чинників) та збалансованість (збереження або 

досягнення оптимальних співвідношень) дій щодо створення, підтримки та 

розвитку конкурентних переваг підприємства; 

– принцип інтеграції (взаємодії і погодженості між цілями й 

завданнями поточного та стратегічного управління, а також між 



156 

 

функціональними областями діяльності підприємства на загальній 

інформаційній основі) – забезпечує взаємозв’язок між цілями управління 

конкурентними перевагами, процесом формування конкурентних переваг та 

отриманими результатами за допомогою єдиного інформаційного 

підґрунтя; 

– принцип динамічності – враховує динамічний характер процесу 

формування конкурентних переваг, який має бути безперервним; 

– принцип стратегічної спрямованості – вимагає орієнтації 

управління конкурентними перевагами на вирішення проблем, наслідки 

розв’язання яких відбиватимуться на діяльності підприємства протягом 

тривалого періоду; 

– принцип партисипативності – передбачає активну участь у 

процесах створення, підтримки та розвитку конкурентних переваг 

широкого кола працівників підприємства, що особливо важливо для 

роздрібної торгівлі, де працівники безпосередньо спілкуються з покупцем і 

знають їх вимоги та настрої на які мають безпосередній вплив, а також 

інших зацікавлених сторін (постачальників, місцевих органів влади тощо); 

– принцип процесності – визначає розгляд управління 

конкурентними перевагами як послідовності цілеспрямованих, 

безперервних і взаємопов’язаних дій (операцій і процедур), здійснення яких 

сприяє та забезпечує підтримку і розвиток наявних, створення нових 

конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. 

Узагальнюючи розглянуті наукові думки щодо принципів 

конкурентоспроможності підприємства та їхньої специфіки у торговельній 

сфері, вважаємо, що з огляду на спрямованість нашого дослідження 

принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності 

торговельних підприємств з одного боку мають забезпечувати її логічну 

побудову та ефективне функціонування, що регламентується базовими 

принципами сучасного наукового менеджменту, такими як прогнозування і 

планування; організація роботи; активізація і стимулювання; координація і 

регулювання; контроль, облік і аналіз, з іншого – мають бути виведені із 

алгоритму управління конкурентоспроможністю з урахуванням специфіки 

функціонування торговельних підприємств. 

Щоб виробити науково обґрунтований несуперечливий підхід до 

систематизації принципів системи забезпечення конкурентоспроможності 

торговельних підприємств в умовах інноваційної економіки, який дозволяє 

раціонально і послідовно класифікувати їх у контексті досягнення його мети 

та ефективності реалізації управлінських функцій, були використані такі 

принципи групування: відповідність цілям – побудова системи управління 

конкурентоспроможністю підприємств торгівлі для адекватного реагування 

на динамічні зміни зовнішнього середовища їхнього функціонування в 
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умовах інноваційної економіки; відображення сутнісних характеристик 

управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств; 

можливість практичного застосування.  

Виходячи з цих вимог, нами проведена ідентифікація принципів 

системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств 

в умовах інноваційної економіки за такими критеріальними ознаками 

(табл.).  

 

Таблиця 

Систематизація принципів формування системи забезпечення 

конкурентоспроможності торговельних підприємств 

(узагальнено на підставі [10–18]) 

 
Принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних 

підприємств 

Системні та 

універсальні 
принципи 

управління 

Принципи 

інноваційної 
економіки та 

інноваційного 

розвитку 
суб’єктів 

господарювання 

Принципи конкурентоспроможності 

Методологічні 
Специфічні для 

торговельної 

галузі 

1 2 3 4 

Принципи 

економічної 

кібернетики: 
декомпозиції; 

вибору рішення; 

емерджентності; 
зовнішнього 

доповнення; 

зворотного 
зв’язку; ієрархії 

управління; 

необхідного 
різноманіття; 

саморегулювання. 

Універсальні 

принципи 

організації: 
ланцюгового 
зв’язку;  

Адаптивності 

інноваційного 

розвитку; 
балансу інтересів 

суб’єктів 

інноваційного 
процесу; 

векторного 

цілепокладання 
інноваційного 

розвитку; 

забезпечення 
взаємодії науки, 

освіти, 

виробництва  
у розвитку 

інноваційної 

діяльності;  
 

Спеціальні принципи: 
безперервного пошуку 

шляхів підвищення 
ефективності; 

моделювання управління; 

орієнтації на результат 
(його репродукція або 

підвищення); подолання 

опору змінам; 
порівнянності; постійного 

контролю та координації; 

релевантності; ресурсного 
забезпечення; створення 

наукової бази та 

інформаційної системи; 
утримання стійкості 

прогресивності. 

Удосконалення 

параметрів 

бізнес-процесів 
(на основі 

ланцюжка 

цінності) і якості 
послуг; 

врахування 

особливостей 
споживчого 

ринку; 

гнучкості; 
диверсифікації 

переваг; 

динамічності; 
стратегічної 

спрямованості 

інтеграції; 
квазістабіль-

ності ринкової 

кон’юнктури; 
комплексності;  
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

інгресії; підбору; 

рівноваги; слабкої 

ланки. 

Принципи 

побудови та 

функціонування 

системи 

управління: 

ARCU-коду 

менеджменту; 

альтернативності 

в розв’язанні 
проблем; 

взаємозв’язку  

та взаємо- 
обумовленості;  

відповідальності; 

деталізації; 
дисципліни; 

ефективності; 

залучення  
та стимулювання 

працівників; 

зіставлення; 
ієрархічності; 

керівництва; 
колективізму, 

комплексності 

контролю; 
координації; 

коригованості; 

мотивації; 

оптимальності; 

паралельності; 

планомірності, 
повноважень; 

погодженості; 

послідовності; 
реалістичності  

в оцінці  

ситуації; 
пропорційності; 

професіоналізму; 

регламентованості 

результативності;  

ієрархічної 

комплексності  

факторів 
інноваційного 

стану 

підприємства; 
інтегрованості 

інноваційного 

розвитку 

підприємства; 

неперервності 

інноваційного 
розвитку; 

синерге-

тичного 
ефекту; впливу 

змін на 

інноваційний 
розвиток 

підприємства; 

системності 
показників 

інноваційного 

стану 
підприємства; 

стійкості 
інноваційного 

розвитку; 

стратегічної 
направленості 

інноваційного 

розвитку; 

циклічності 

інноваційного 

розвитку 
підприємства 

Принципи  

динамічної організації: 
адекватності 
організаційної форми  

господарювання всій 

стійкій сукупності між-  
і внутрішньоорганізаційних 

зв’язків  

і відносин; економічності 

організаційної структури; 

замкнутості загального 

контуру системи 
управління; мобільності 

процесу управління; 

наступності видів 
управлінської діяльності; 

необхідної 

різноманітності структури 
організації; органічної 

цілісності об’єкта  

і суб’єкта управління; 
раціонального поєднання 

централізації  

і децентралізації  
в управлінні; спеціалізації 

та універсалізації 
процесів управління; 

адекватності 

організаційної форми 
господарювання всієї 

стійкої сукупності між-  

і внутрішньоорганізаційних 

зв’язків  

і відносин господарської 

організації; економічності 
організаційної структури; 

замкнутості загального 

контуру системи 
управління;  

мобільності процесу 

управління; наступності 
видів управлінської 

діяльності; органічної 

цілісності об’єкта  

і суб’єкта управління; 

спеціалізації 

конкуренто-

орієнтованого 

цілепокладання; 
орієнтації на 

внутрішній 

ринок; 
системності; 

спрямованості 

на споживача; 

партиси-

пативності; 

процесності 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 

рухливості; 

своєчасності; 

системності; 
скалярності, 

зворотного 

зв’язку; 
спадкоємності 

досвіду 

вирішення 

проблем; 

спеціалізації; 

спрямованості 
дій; управління 

змінами; 

функціональної 
інтеграції; 

цілісності; 

часового 
упередження 

 та універсалізації процесів 

управління; раціонального 

поєднання централізації  
і децентралізації; 

різноманітності структури 

організації. 

Принципи адаптаційного 

управління: 

багаторівневості; балансу 

ризиків; визначення 

перспектив; відкритості  

до інновацій; внутрішньої 
мобілізації; опори  

на колективну свідомість 

основної ланки (слабкої 
ланки); превентивності; 

проактивності; проблемної 

мотивації діяльності; 
сумісності та перетворень; 

терміновості реагування  

на загрози; урахування 
невизначеності 

майбутнього  

як стратегічних загроз; 
урахування стратегічних 

можливостей 

 

 

Системні та універсальні принципи управління, які є основою 
формування та ефективного функціонування всіх складових системи 
управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі, об’єднані 
у такі групи: принципи економічної кібернетики – декомпозиції, 
емерджентності, необхідного різноманіття, зовнішнього доповнення та 
ін.; універсальні принципи організації – ланцюгового зв’язку, інгресії, 
рівноваги та ін.; принципи побудови та функціонування системи 
управління – взаємозв’язку та взаємообумовленості, ефективності, 
комплексності, оптимальності та ін.  

У окрему групу виділено принципи інноваційної економіки та 
інноваційного розвитку суб’єктів господарювання – інтегрованості 
інноваційного розвитку підприємства, стійкості, стратегічної 
направленості інноваційного розвитку, забезпечення взаємодії науки, 
освіти, виробництва у розвитку інноваційної діяльності та ін.  

Безпосередньо принципи конкурентоспроможності розділені на 
методологічні – спеціальні принципи, динамічної організації та 
принципи адаптаційного управління та принципи, що є специфічними 
для торговельної галузі. До цієї групи увійшли принципи 
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конкурентоорієнтованого цілепокладання, адаптивності, 
безперервності, удосконалення параметрів бізнес-процесів на основі 
ланцюжка цінності та якості послуг, квазістабільності ринкової 
кон’юнктури, спрямованості на споживача та ін. 

Висновки. Розроблений нами комплекс принципів формування 
системи забезпечення конкурентоспроможності торговельних 
підприємств розширює та удосконалює концептуальні засади 
управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств 
принципами, які враховують специфіку функціонування підприємств 
галузі, є базовим системоформуючим елементом у створенні науково 
обґрунтованої системи забезпечення їхньої конкурентоспроможності 
ефективності.  
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ВЛАСНА ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОГО РИТЕЙЛУ 
 

О.Д. Тімченко, О.П. Ткаченко, В.І. Тімченко 
2 

Надано характеристику власної торговельної марки як ефективного 
інструменту зміцнення лояльності покупців і створення конкурентних переваг 
торговельного підприємства. Відзначено практичний досвід європейських 
ритейлів. Визначено роль власних торговельних марок у діяльності українських 
торговельних мереж. 

Ключові слова: власна торговельна марка, роздрібні торговельні мережі, 
український ритейл, конкуренція, конкурентні переваги, бренд. 
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