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ВСТУП
Історія вивчення цієї проблеми бере свій початок за

часів американського інженера Ф. Тейлора [1]. Потім цією
проблематикою займалися У.Е. Шухарт [2], У.Е. Демінг [3],
Дж. Джуран [4], А.В. Фейгенбаум [5; 6], І.А. Маркіна [7],
О.О. Шубін [8], В.В. Апопій [9].

Упровадження системи управління якістю повинне
бути стратегічним рішенням найвищого керівництва тор=
говельної організації. Воно є однією з актуальних проблем
в сучасних ринкових умовах, тому що сприяє конкурен=
тоспроможності підприємства, що, в свою чергу, зумов=
лює підвищення прибутковості, яка, як правило, найбіль=
шою мірою цікавить власників. На розроблення і впровад=
ження системи управління якістю впливають зміна потреб,
конкретні цілі, продукція, а також розмір та структура
організації. Метою торговельної організації є:

— результативне та ефективне встановлення і задово=
лення потреб та очікувань своїх клієнтів та інших зацікав=
лених сторін (працівників організації, постачальників,
власників, суспільства) для досягнення конкурентної пе=
реваги;

— досягнення, підтримування та поліпшення загаль=
них показників діяльності організації та її потенціалу;

— застосування принципів управління якістю не лише
забезпечує безпосередні переваги, але також робить важ=
ливий внесок в управління витратами та ризиками. Враху=
вання керівництвом переваг, витрат та ризику є важливи=
ми для організації, її замовників та інших зацікавлених
сторін. Оцінка загальних показників діяльності організації
може впливати на:

— прихильність замовників;
— стабільність ділової активності та відгуки про орган=

ізацію;
— результати господарської діяльності, такі як дохо=

ди та ринкова частка;
— гнучкість та швидкість реагування на зміни ринко=

вої ситуації;
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— витрати та тривалість циклу завдяки результатив=
ному та ефективному використанню ресурсів;

— встановлення послідовності процесів, завдяки яким
краще можна досягти бажаних результатів;

— конкурентну перевагу завдяки поліпшенню спро=
можностей організації;

— мотивацію працівників та розуміння цілей та зав=
дань організації, а також участь у процесі постійного пол=
іпшення;

— впевненість зацікавлених сторін у результативності
та ефективності організації, доведених фінансовими та соці=
альними вигодами, підтверджених показниками діяльності
організації, життєвим циклом продукції та репутацією;

— здатність створювати цінності як для організації, так
і для її постачальників завдяки оптимізації витрат та ре=
сурсів, а також гнучкості та швидкості спільного реагуван=
ня на зміни ринкової ситуації.

Мета цього дослідження полягає в знаходженні най=
більш дієвої системи управління якістю для підвищення
конкурентоспроможності підприємства. Дослідження ви=
конане шляхом обробки інформаційної бази, що стосуєть=
ся розвитку управління якістю торговельного обслугову=
вання вітчизняних та закордонних підприємств. У процесі
дослідження використовувались формально=логічні мето=
ди: порівняння, індукції, аналогії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для результативного та ефективного функціонуван=

ня організація повинна визначити численні взаємопо=
в'язані види діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій
використовують ресурси і якою можна управляти для того,
щоб перетворювати входи на виходи, можна вважати про=
цесом. Часто вихід одного процесу безпосередньо є вхо=
дом наступного.

Під процесним підходом розуміють застосування у ме=
жах організації системи процесів разом з їх визначенням
та взаємодіями, а також управління ними.
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Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним
неперервний контроль зв'язків окремих процесів у межах
системи процесів, а також їхніх сполучень та взаємодій.

Якщо цей підхід застосовують у межах системи управ=
ління якістю, він підкреслює важливість:

— розуміння та виконання вимог;
— необхідності розглядати процеси з погляду створен=

ня додаткових цінностей;
— отримання результатів функціонування процесу та

його ефективності;
— постійного поліпшення процесів на основі об'єк=

тивних вимірювань.
Моніторинг задоволеності зацікавлених сторін вима=

гає оцінювання інформації, пов'язаної зі сприйняттям за=
цікавленими сторонами того, як виконала організація їхні
вимоги.

Існує цілий ряд методик оцінки конкурентоспромож=
ності з урахуванням як цінових, так і нецінових факторів.
Особливу роль при аналізі конкурентоспроможності екс=
портної продукції відіграє фактор часу. Приймається до
уваги так звана теорія "життєвого циклу" товару.

У практиці проведення оцінки конкурентоспромож=
ності в основному аналізуються технічні параметри (на=
приклад показники потужності, вантажопідйомність,
надійність і тип), менше уваги приділяється економічним
показникам, таким як ціна, витрати виробництва, вартість
споживання, ефективність експорту, тощо. За однією з
існуючих методик рівень конкурентоспроможності това=
ру визначається як співвідношення продажної ціни екс=
портного товару до "еталонної ціни", або середньозваже=
ної ціни аналогічного товару, який користується найбіль=
шим попитом на даному ринку.

У практиці закордонних фахівців існують спеціальні
індикатори та методи визначення цінової конкуренто=
спроможності за даний період. Визначення цінової кон=
курентоспроможності на внутрішньому національному
ринку, як правило, проводиться шляхом порівняння цін
внутрішнього ринку і цін імпортних товарів, або світових
цін. На зарубіжному ринку зіставляють три показники:
витрати виробництва в національній валюті; обмінні кур=
си валют; розміри прибутків (різниця між продажною
ціною на ринку і витратами виробництва).

Виділяють такі групи техніко=економічних показників,
які характеризують складний виріб на ринку споживання:

— властивості виробу на стадії попиту, а саме — еко=
номічна ефективність його використання (наприклад, по=
тужність обчислення, довгостроковість, амортизація, ре=
монтоздатність тощо);

— характеристики виробу з точки зору можливості
його використання в комплексі з машинами та зручності
експлуатування (технічні параметри, площа тощо);

— характеристики виробу на стадії цього збуту
(зовнішній вигляд, вид пакування тощо);

— інші ознаки (наприклад, престижність).
Наведені групи показників поділяють на два основних

види: технічні та економічні. В свою чергу, вони відповід=
но поділяються на параметри ергоекономічні, естетики,
відповідності стандартам та законодавству, а також на па=
раметри, які визначають рівні окремих елементів ціни по=
питу.

Неабияку роль у визначенні конкурентоспроможності
продукції відіграє кон'юнктурна інформація. Велике зна=
чення мають показники темпів зростання продажу, част=
ка ринку та темпи її зростання, обсяги експорту тощо.

Для оцінки конкурентоспроможності фірми викорис=
товують деякі чисельні показники, які свідчать про рівень
стійкості положення фірми, спроможності виготовляти
продукцію, яка користується попитом на ринку й забез=
печує фірмі одержання намічених та стабільних кінцевих
результатів. До ряду таких показників відносяться:

— відношення вартості реалізованої продукції до її
кількості за поточний період. Збільшення співвідношення
обсягів реалізованої продукції;

— відношення прибутку до загальної вартості прода=
жу (profit to sales). Підвищення цього показника свідчить
про підвищення рівня конкурентноспроможності фірми;

— відношення загальної вартості продажу та вартості
нереалізованої продукції (sales to finished goods) свідчить
про спад попиту на продукцію фірми та затоварювання
готової продукції;

— відношення загальної вартості продажу та вартості
матеріальних виробничих запасів (sales to inventories) по=
казує, що сталося: або зниження попиту на готову про=
дукцію, або збільшення запасів сировини. Зменшення цьо=
го показника свідчить про уповільнення обігу запасів;

— відношення обсягу до суми дебіторської заборго=
ваності (sales to receivables) показує, яка частка реа=
лізованої продукції поставлена покупцями на основі ко=
мерційного кредиту.

Фірма, яка має більш низькі витрати виробництва, от=
римує більший прибуток, що дозволяє розширювати об=
сяги виробництва, підвищувати його технічний рівень, еко=
номічну ефективність та якість продукції, а також удос=
коналювати систему збуту. В результаті конкурентоспро=
можність такої фірми та обсяг виробленої продукції підви=
щується, що сприяє збільшенню її частки на ринку за ра=
хунок інших фірм, які не мають таких фінансових та техн=
ічних можливостей.

Важливе значення має аналіз витрат обігу, який обчис=
люється шляхом відношення величини збутових витрат до
розмірів прибутку.

Аналіз витрат обігу дозволяє викрити невиробничі вит=
рати по всій системі товарного руху від продавця до по=
купця.

Таким чином, оцінка конкурентоспроможності фірми
на конкурентному ринку або його сегменті побудована на
ретельному аналізі технологічних, виробничих, фінансо=
вих та збутових можливостей фірми. Вона є останнім ета=
пом маркетингового дослідження та покликана з'ясувати
потенційні можливості фірми і заходи, які фірма повинна
вжити для забезпечення конкурентоспроможності позицій
на конкурентному ринку.

Така оцінка повинна містити наступні показники:
— потреба у капіталовкладеннях фактичних та на пер=

спективу як в цілому, так і по окремим видах продукції і
по конкретних ринках;

— асортимент конкурентоспроможної продукції, її
обсяги та вартість (продуктова диференціація);

— набір ринків або їх сегментів для кожного продук=
ту (ринкова диференціація);

— потреба у засобах на формування попиту та стиму=
лювання збуту;

— перелік заходів та засобів, якими фірма може за=
безпечити собі перевагу на ринку;

— створення заохочуючого уявлення про фірму у по=
купців, виготовлення високоякісної продукції, постійне
оновлення продукції на основі власних розробок та вина=
ходів, забезпечених патентним захистом, добропорядне та
чесне виконання зобов'язань за угодами по відношенню
терміну постачання товарів та послуг.

Результати досліджень беруться за основу при роз=
робці стратегії фірми, її технічної, асортиментної та збу=
тової політики.

Проведення економічного дослідження та використан=
ня великого набору показників неможливе без викорис=
тання комп'ютерної техніки.

У сучасних умовах виникає необхідність у зміні орієн=
тації і критеріїв оцінки розроблювальної і продукції, що
випускається.

Під конкурентоздатністю товару розуміється су=
купність його якісних і вартісних характеристик, що за=
безпечує задоволення конкретної потреби покупця і вигі=
дно для покупця відрізняє від аналогічних товарів=конку=
рентів.

Конкурентоздатність визначається сукупністю влас=
тивостей продукції, що входять до складу її якості і є важ=
ливими для споживача, що визначають витрати спожива=
ча по придбанню, споживанню й утилізації продукції. Оц=
інка конкурентоздатності починається з визначення мети
дослідження:

— якщо необхідно визначити становище даного това=
ру в ряді аналогічних, то досить провести їх пряме по=
рівняння за найважливішими параметрами;

— якщо метою дослідження є оцінка перспектив збу=
ту товару на конкретному ринку, то в аналізі повинна ви=
користовуватися інформація, що включає відомості про
вироби, що вийдуть на ринок у перспективі, а також відо=
мості про зміну діючих у країні стандартів і законодавства,
динаміки споживчого попиту.

Незалежно від цілей дослідження, основою оцінки
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конкурентоздатності є вивчення ринкових умов, що повин=
не проводитися постійно, як до початку розробки нової
продукції, так і в ході її реалізації. Задача стоїть у виді=
ленні тієї групи факторів, що впливають на формування
попиту у визначеному секторі ринку:

— розглядаються зміни у вимогах постійних замов=
ників продукції;

— аналізуються напрями розвитку аналогічних розро=
бок;

— розглядаються сфери можливого використання
продукції;

— аналізується коло постійних покупців.
Вищевикладене має на увазі "комплексне досліджен=

ня ринку". Особливе місце у вивченні ринку займає довго=
строкове прогнозування його розвитку. На основі вивчен=
ня ринку і вимог покупців вибирається продукція, за якою
буде проводитися аналіз, чи формулюються вимоги до май=
бутнього виробу, а далі визначається номенклатура пара=
метрів, що беруть участь в оцінці.

При аналізі повинні використовуватися ті ж критерії,
якими оперує споживач, вибираючи товар. По кожній із
груп параметрів проводиться порівняння, що показує, на=
скільки ці параметри близькі до відповідного параметра
потреби.

Аналіз конкурентоздатності починається з оцінки нор=
мативних параметрів. Якщо хоча б один з них не відпові=
дає рівню, що запропонований діючими нормами і стан=
дартами, то подальша оцінка конкурентоздатності про=
дукції недоцільна, незалежно від результату порівняння
по інших параметрах. У той же час перевищення норм,
стандартів і законодавства не може розглядатися як пе=
ревага продукції, оскільки з погляду споживача воно час=
то є марним і споживчої вартості не збільшує. Винятком
можуть бути випадки, коли покупець зацікавлений у дея=
кому перевищенні діючих норм і стандартів у розрахунку
на жорсткість їх у майбутньому.

Далі проводиться підрахунок групових показників, що
у кількісній формі виражають розходження між аналізо=
ваною продукцією і потребою по даній групі параметрів і
дозволяє судити про рівень задоволення потреби по цій
групі. Розраховується інтегральний показник, що викори=
стовується для оцінки конкурентоздатності аналізованої
продукції по всіх розглянутих групах параметрів у ціло=
му.

Результати оцінки конкурентоздатності використову=
ються для вироблення висновку про неї, а також — для
товару — шляхів оптимального підвищення конкурентоз=
датності продукції для вирішення ринкових задач.

Однак, факт високої конкурентоздатності самого то=
вару є лише необхідною умовою реалізації його на ринку
в заданих обсягах. Варто також враховувати форми і ме=
тоди технічного обслуговування, наявність реклами, тор=
гово=політичні відносини між країнами і т.д.

У практиці вважається доцільним працювати не з од=
ним товаром, а мати їх досить широкий параметричний ряд,
що утворить асортиментний набір. Чим ширший парамет=
ричні ряди й асортиментні набори, тим вище імовірність
того, що покупець знайде для себе оптимальний варіант
закупівлі.

Щоб оцінити конкурентоздатність товару, необхідно
вирішити широке коло питань і, насамперед, одержати об=
'єктивну інформацію про ті ринки, де вже реалізується чи
пропонується збувати товар, про його конкурентів. Анал=
ізу ринків приділяється основна увага. Особливо це відно=
ситься до оцінки тих потреб, що передбачуваний товар не
задовольняє, до виявлення негативних і позитивних влас=
тивостей цього товару, що відзначають споживачі. Насам=
кінець, зважується питання, чи відповідає в даний момент
вироблена продукція за технічним рівнем і якістю вимо=
гам кінцевих споживачів, і оцінюється конкурентоз=
датність її в результаті комплексного дослідження ринку.

У вирішенні задач підвищення конкурентоздатності
продукції з кожним роком все більшого значення набуває
проблема вибору і освоєння нових ринків збуту. У зв'язку
з цим на будь=якому підприємстві дуже важливі аналіти=
ко=пошукові зусилля в цій сфері. Нові ринки збуту вирі=
шальним чином можуть змінити конкурентоздатність то=
вару і рентабельність збутової діяльності. Зрозуміло, що,
впроваджуючи товар на новий ринок, можна продовжити
життєвий цикл товару. Сезонні коливання в попиті можуть

сприяти успішній реалізації того самого товару в різних
точках планети. А збільшення обсягу продажів на нових
ринках дозволить знизити витрати виробництва на оди=
ницю продукції, насамперед, за рахунок використання де=
шевої робочої сили, досить низьких рівнів податків і мит=
них податків і ряду інших факторів на нових ринках збу=
ту. У зв'язку з цим дуже важливо для подальшого розвит=
ку конкурентоздатності товару спробувати вийти з ним на
новий ринок збуту.

Сім успішних факторів якості:
1) фокус на споживача;
2) фокус на процес і його результати;
3) управління участю/відповідальністю;
4) безупинне поліпшення;
5) проблеми, що залежать від робітників, повинні скла=

дати не більш 20 %;
6) проведення вимірів;

ВИСНОВКИ
Вигоди полягають у підвищенні задоволеності клієнтів,

якості готової продукції, конкурентоспроможності
підприємств. Як наслідок, зростає рівень довіри до поста=
чальника. Ці позитивні ефекти грунтуються на поліпшен=
нях усередині підприємства, що мають місце при розробці
і впровадженні сучасної системи якості. При поєднанні
сертифікації з професійно організованими і своєчасно ви=
конаними діями із набуття популярності, при адекватній
ціновій політиці росте обгрунтована популярність торго=
вої марки. У цьому ряду знаходиться підвищення ефектив=
ності віддачі від діяльності корпоративних структур по
продажу продукції (торгові доми, мережі дилерів і т.п.).
За рахунок застосування в ході підготовки системи якості
до сертифікації супутніх заходів виконується:

— створення сприятливих умов для висновку і реалі=
зації операцій. Зокрема, поліпшуються дії по відношенню
персоналу "передової лінії" (менеджерів, комірників, бух=
галтерів, вантажників, водіїв тощо) до замовників;

— отримання корисної інформації про задоволеність
замовників і акції конкурентів.

Виражається ефект від підтримки заходів щодо пол=
іпшення іміджу і зміцнення репутації у зростанні таких по=
казників, як: частка ринку, обсяги продажу, позиція у спо=
живчих рейтингах, володіння преміями за якість, знижен=
ня претензій від споживачів щодо культури обслуговуван=
ня, поліпшення інших показників. Розробки у цьому на=
прямі є дуже перспективними, тому що управління якістю
торговельного обслуговування є одним з дієвих інстру=
ментів підвищення прибутковості підприємства.
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