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Розбудова української економіки в сучасних умовах базується на засадах
розвитку міжнародного ринку, домінування процесів глобалізації та інтеграції,
зростання невизначеностей і ризиків, підкреслюючи еволюційність становлення
економічної системи, в якій ефективність функціонування окремих підприємств залежить
від результативності маркетингової діяльності, посідає центральне місце та
визначальним чином впливає на конкурентоспроможність і можливість розвитку у
майбутньому як окремого підприємства, так і економічний стан країни в цілому.
Економічна наука багато уваги приділяє вивченню економічних систем на різних рівнях
їх організації. Особливо актуальною проблемою теорії та практики розвитку
національної економіки є формування, оцінювання та використання маркетингового
потенціалу підприємницьких структур, підвищення їх ділової активності, обґрунтування
управлінських рішень щодо посилення ринкової позиції та формування стратегії
розвитку.
В сучасних умовах традиційна політика поведінки підприємств на ринку швидко
втрачає свою ефективність і призводить до падінні продажів і втрати ринкових позицій.
Стає не можливо забезпечити результативність діяльності на засадах орієнтації лише на
ефективне використання наявних потужностей. Одним із ключових інструментів
підвищення ефективності діяльності підприємств є використання маркетингового
підходу, формування та реалізація маркетингового потенціалу.
Ефективна маркетингова діяльність стає базисом конкурентоспроможності,
інноваційності та забезпечення перспектив розвитку. Результативності сприяють
запровадження клієнтоорієнтованого підходу в діяльності підприємств та комплаєнсконтролю; обґрунтована реалізація ринкових здатностей і спроможностей як персоналу,
так і загалом підприємства на ринку. Активна ринкова позиція є підґрунтям
результативності реалізації маркетингового і економічного потенціалу, адаптації
підприємств до невизначеностей зовнішнього середовища та уникнення загроз
міжнародної інтеграції. Результатом такої адаптації має стати розробка та
функціонування механізму управління, спрямованого на забезпечення переваг і розвиток
перспективних можливостей підприємства.
У сучасних наукових дослідженнях все ще переважає автономний підхід до
визначення предметно-об’єктних та розкриття змістовних засад теорії формування та
управління складовими потенціалу підприємства, недостатньо висвітленні питання
узгодженості їх інструментів, що знижує можливості отримання відчутного
синергійного ефекту. Крім то, не приділяється належна увага дослідженню аспектів
управління маркетинговим потенціалом підприємства.
У періодичній та спеціальній економічній літературі багато уваги приділяється
загальнотеоретичній проблематиці потенціалів, у тому числі потенціалу підприємства.
Щодо маркетингового потенціалу – науковці звертають увагу на значенні маркетингової
діяльності у забезпеченні конкурентних переваг. Зокрема, дослідженню теорії
потенціалу підприємства, питань його структуризації, оцінки та різних аспектів
управління присвячено наукові праці вітчизняних вчених: Є.А. Бельтюкова, А.Б. Брутмана,
А.Е. Воронкової, І. М. Герасименко, О.І. Гончар, І. З. Должанського, Т. О. Загорної,
Н. С. Краснокутської, Є. В. Лапіна, О. І. Олесюка, І.П. Отенко, І.М. Рєпіної, Г.Г. Савіної,
Г.М. Тарасюк, О.О. Удалих, О.С. Федоніна, А.В. Череп, М.В. Шарко та ін.
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