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Підприємства сфери торгівлі знаходяться у нерозривному зв’язку із 

виробничими, зокрема харчовими, підприємствами. Вони є зв’язною ланкою 

між виробником продовольчих та непродовольчих товарів і кінцевим 

споживачем. Важливо брати до уваги і те, що торговельне підприємство 

належить до сфери послуг, а це має значення під час формування та реалізації 

маркетингових стратегій. Особливо це стосується підприємств роздрібної 

торгівлі, де відбувається взаємодія виробника послуги із споживачем, а тому 

потреби останнього повинні першочергово братися до уваги. Сьогодні на 

українському ринку та в світі функціонує велика кількість роздрібних 

торговельних мереж, що конкурують між собою за прихильність споживачів. 

Для успішного функціонування та здобуття гідних позицій на ринку ритейлер 

повинен чітко сформувати конкурентну стратегію.  

В основі стратегії ритейлера лежать три базові аспекти: 1) цільовий 

сегмент споживачів, потреби якого прагне задовольнити ритейлер; 2) формат 

торгівлі, який максимально відповідав би запитам цільового сегменту; 3) базова 

конкурентна перевага, за якою позиціюватиме себе ритейлер [1]. Остання по 

суті є тим ядром, навколо якого підприємство роздрібної торгівлі будуватиме 

свій імідж. Конкурентні переваги можна поділити на дві групи: нестійкі 

(переваги низького порядку) та стійкі (переваги високого порядку). Нестійкі 

переваги здобули свою назву через те, що можуть легко копіюватись 

конкурентами, а тому з часом втрачатимуть свою дію. До них належать 

порівняно низькі ціни, значна ширина та глибина асортименту товарів, що 



пропонуються до продажу, активні реклама і просування, чистота у торговому 

залі, якісна комп’ютерна техніка, значна кількість працівників тощо. Для того, 

щоб забезпечити собі гідні позиції на ринку та міцний конкурентний статус 

варто формувати переваги високого порядку, які є стійкими, і не можуть бути 

легко скопійовані конкурентами. Такими перевагами можуть бути, зокрема 

місце розташування, лояльність споживачів, високий рівень обслуговування, 

новітні інформаційні системи та налагоджена система дистрибуції, якісний 

персонал, налагоджені зв’язки з надійними постачальниками, ексклюзивна 

товарна пропозиція [1 – 3]. Формуючи переваги високого порядку, потрібно 

брати до уваги те, що ритейлер пропонує споживачу так би мовити подвійний 

продукт: з одного боку, товар, заради придбання якого споживач приходить до 

магазину, з іншого боку – послугу. Останнє породжує необхідність включення 

у стратегічні рішення таких елементів як процес, персонал, матеріальне 

середовище, фізичний доказ та атмосфера. Ці п’ять елементів значною мірою 

впливають на рівень лояльності клієнта. Саме якісні показники персоналу 

формують конкурентні переваги високого порядку, тоді як кількісні показники 

забезпечують лише нестійкі конкурентні переваги. Відповідність персоналу 

таким вимогам, як висока кваліфікація, гнучкість, терпимість, оперативність, 

чуйність відіграють першочергову роль під час ключових контактів із 

споживачем. Процес споживання послуги ритейлеру – починаючи від 

наближення до магазину, закінчуючи виходом з нього – повинен бути 

максимально комфортним, на що, окрім персоналу, впливають також 

матеріальне середовище та атмосфера торговельної зали.  

Переваги високого порядку перебувають між собою у тісному 

взаємозв’язку, одна доповнює та підкріплює іншу, що в кінцевому рахунку 

формує довгострокові лояльні стосунки із споживачами, створює у свідомості 

покупця емоційний зв'язок між ритейлером та вигодами економічного і 

позаекономічного характеру, які він, покупець, отримує, купуючи товари у 

конкретній торговельній мережі. 



На основі встановлення цілей щодо охоплення ринку та обґрунтування 

конкурентних переваг приймається рішення щодо базової конкурентної 

стратегії ритейлера. Тут загалом можна виділити п’ять варіантів:  

1) стратегія лідерства за витратами: за рахунок низьких витрат 

пропонують низькі ціни (магазини типу дискаунтерів). При цьому цільовим 

сегментом є весь ринок (масовий маркетинг). Низькі витрати досягаються за 

рахунок значних обсягів продажів (діє ефект масштабу), налагодженої 

інформаційної системи та системи дистрибуції та сформованій системі 

маркетингу взаємовідносин із постачальниками; 

2) стратегія лідерства на основі якості (якості не лише товарів, що 

пропонуються до продажу, але й всієї торговельної послуги): акцент на якості 

обслуговування, якості товарного асортименту, іміджі магазину; 

3) сфокусована стратегія низьких витрат: передбачає акцент на тій же 

перевазі, що у випадку стратегії лідерства за витратами, але стратегічною ціллю 

є не весь ринок, а один сегмент (ніша); 

4) сфокусована стратегія якості: висока якість товарів та самої 

торговельної послуги, унікальний асортимент, особлива атмосфера. При цьому 

обслуговується вузький сегмент споживачів; 

5) стратегія оптимізації: передбачає оптимальне поєднання елементів 

вищеназваних стратегій (помірні ціни, висока якість, диференційований 

маркетинг). 
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