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"Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення
цільової орієнтації підприємства через визначення
його стратегічної відповідності"
Систематизовано підходи до визначення елементів та структурування категорії "потенціал". Проведений семантичний аналіз визначив
три сфери прояву маркетингового потенціалу підприємства: спроможність досягнення певного рівня конкурентоспроможності за певних
організаційно-технічних умов та вимог ринку; маркетингові можливості
підприємства, які розглядаються в контексті співвіднесення ресурсів
підприємства та можливостей для їх використання; місце та становище
підприємства на ринку. В аспекті виділення даних сфер доведено, що
управління потенціалом повинне орієнтуватися на доцільне зменшення
невикористаної його частини, а також розроблено схему візуалізації
логіки такого управління реалізацією маркетингового потенціалу.
Запропоновано підхід до ідентифікації сутності маркетингового
потенціалу підприємства на основі наявності стратегічних розривів.
Стратегічний розрив визначено співвіднесенням таких комплементарних
форм прояву потенціалу, як "досягнутий" та "перспективний". Мінімізацію
різниці між цими видами потенціалу подано у якості цільового орієнтиру
для системи маркетингового управління підприємством. Доведено, що
збільшення рівня стратегічної відповідності буде показувати зменшення
невикористаної частини потенціалу, а забезпечення повної відповідності –
встановлювати граничний рівень розвитку потенціалу.
Удосконалено технологію оцінювання маркетингового потенціалу
підприємства через рівень його стратегічної відповідності, для якої
виділено внутрішній, зовнішній, синергетичний та компенсаторний напрями
прояву. Внутрішня стратегічна відповідність визначає відповідності
архітектоніки підприємства корисному результату від його функціонування. Зовнішня стратегічна відповідність показує ступінь відповідність
запропонованої підприємством цінності вимогам та побажанням
споживачів. Синергетична стратегічна відповідність віддзеркалює
комплементарність маркетинг-міксів різних стратегічних зон господарювання. Компенсаторна стратегічна відповідність відображає наявність у
підприємства резервів для відновлення масштабів діяльності та
визначається через відповідність ступеня мінливості оточення та
спроможності підприємства провадити трансформаційні зміни.

Визначено напрями забезпечення стратегічної відповідності
підприємства та доведено необхідність їхнього подання як цільових
орієнтирів для системи маркетингового управління. Доведено доречність
подання стратегічної відповідності як ідеального комплексу використовуваних підприємством практик (усталених дій). Запропоновано введення
тривимірної площини "ресурси – можливості – стратегічні орієнтири", в
розрізі якої визначають стратегічні розриви та цільові настанови розвитку
підприємства.
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