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Пономаренко О. О., Лісна І. Ф., Пивавар І. В. Моніторинг ефективності використання маркетингового потенціалу 
підприємства в умовах мінливої економічної політики

У статті проаналізовано особливості організації моніторингу стану й ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства в 
умовах мінливої економічної політики. Виявлено, що основним завданням проведення комплексу процедур моніторингу маркетингового потенціалу 
підприємства є формування належного інформаційного забезпечення процесу стратегічного управління маркетинговою активністю підприємства 
на ґрунті моделювання можливих альтернатив розвитку та своєчасного виявлення необхідності здійснення змін у господарській діяльності. Осно-
вними елементами системи моніторингу маркетингового потенціалу підприємства є певна сукупність підходів до визначення сутності даної сис-
теми, методології та методики її розробки, а також реалізації заходів щодо її впровадження. При проведенні моніторингу здійснюється аналіз фак-
тичного фінансово-економічного стану, установлюються величина та тенденції відхилень від прогнозів, покладених в основу планів господарської 
діяльності підприємства при формуванні конкурентних переваг. Надалі відповідно до виявлених раніше закономірностей і специфічних залежностей 
визначаються наслідки змін для здійснення процесу моніторингу маркетингового потенціалу підприємства. Результати визначення вад і недоліків 
в процесі моніторингу використовуються для оцінки рівня його організації та визначення ефективності. Помилки та недоліки мають бути ви-
правлені в ході наступного циклу підготовки та використання на підприємстві системи моніторингу. Для цього по завершенню облікового періоду 
встановлюються основні напрямки вдосконалювання цієї системи, проєктується комплекс заходів щодо усунення виявлених недоліків.
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Ponomarenko O. O., Lisna I. F., Pyvavar I. V. Monitoring the Efficiency of the Use of Marketing Potential of Enterprise in a Changing Economic Policy
The article analyzes the peculiarities of organization of monitoring the status and efficiency of the use of the marketing potential of enterprise in the conditions 
of changeable economic policy. It is identified that the main task of carrying out a set of procedures for monitoring the marketing potential of enterprise is to 
form a proper information provision for the process of strategic management of the enterprise’s marketing activity on the basis of modeling possible alterna-
tives to development and timely identification of the need for changes in economic activity. The main elements of the system of monitoring the marketing 
potential of enterprise are a certain sum of approaches to determining the essence of this system, methods and methodology of its development, as well as the 
implementation of measures for its introduction. During the monitoring, the actual financial and economic status is analyzed, the value and trends of deviations 
from the forecasts that constitute the basis for the plans of economic activity of the enterprise in the formation of competitive advantages are defined. In the 
future, in accordance with the previously identified patterns and specific dependencies, the consequences of changes for the implementation of the process of 
monitoring the marketing potential of the enterprise are determined. The results of identifying flaws and shortcomings in the monitoring process are used to 
assess the level of its organization and determine the efficiency. Errors and shortcomings should be corrected during the next cycle of preparation and use of the 
monitoring system at the enterprise. To do this, at the end of the accounting period, the main directions of improvement of this system are established, a set of 
measures is developed to eliminate the identified shortcomings.
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Нагальна необхідність забезпечення належно-
го рівня ефективності управління маркетин-
говим потенціалом підприємства в сучасних 

умовах висуває нові й особливі вимоги до якості, 
своєчасності, вірогідності, достатності економічної 
інформації, яка стає підґрунтям для прийняття від-
повідних управлінських рішень. Розв’язання завдань 
пошуку, накопичення та належної інтерпретації ак-
туальної економічної інформації, необхідної для об-
ґрунтування управлінських рішень, тісно пов’язано  
з необхідністю формування цілісної системи моніто-
рингу конкурентних переваг і стану складових мар-
кетингового потенціалу підприємства (МПП). Особ-
ливістю даної системи та головною її відмінністю від 
традиційних процедур збору конкурентної інфор-
мації, економічного аналізу та контролю зовнішньо-
економічної діяльності є прагнення до задоволення 
широкого кола насущних потреб системи управління 
МПП у критичному переосмисленні економічних да-
них, визначення взаємозалежності та взаємозв’язку 
між факторами формування конкурентних переваг, 
виділення найбільш важливих закономірностей роз-
витку об’єкта дослідження та ін.

Поширення використання процедур моніто-
рингу (від. англ. «monitoring» – «контроль», «спо-
стереження», а також від лат. «monitor» – «той, що 
нагадує або наглядає») як системи організаційних і 
аналітичних заходів, пов’язаних зі здійсненням по-
стійного спостереження та контролю за станом 
об’єкта в сполученні із негайною оцінкою результатів 
такого спостереження, в дослідницькій та управлін-
ській діяльності відбулося відносно недавно та було 
пов’язано, насамперед, зі спостереженням за станом 
і тенденціями розвитку різноманітних природних 
об’єктів. У сфері суспільних наук практичне застосу-
вання принципів моніторингу донедавна здійснюва-
лося переважно при проведенні систематичних со-
ціологічних оглядів і спостережень. Проте в умовах 
значного зростання невизначеності та непередбачу-
ваності змін середовища господарювання процедури 
моніторингу стали широко використовуватися для 
вивчення, оцінки та прогнозування складних соці-
ально-економічних процесів розвитку вітчизняних 
підприємств і національної економіки в цілому. 

Моніторинг ефективності використання марке-
тингового потенціалу підприємства вивчався в робо-
тах багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних науков-
ців [1–7]. Найбільш поширеною сферою застосування 
процедур моніторингу при дослідження економічних 
явищ і процесів є вивчення стану ринкового оточення 
підприємства. Ф. Котлер і К. Келлер [4] з цього приво-
ду відзначали, що безупинний моніторинг ринкового 
середовища дозволяє підтримувати стійке зростання 
виробництва та стабільний маркетинговий процес. З 
точки зору інших фахівців з маркетингу [5; 7], голов-
ною метою соціально-економічного моніторингу є 
збір, вивчення та підготовка інформації для аналізу 

та прийняття економічних рішень на різних рівнях 
управління. Моніторинг ринку являє собою систему 
постійного відстеження чітко визначеного вузького 
кола даних, тобто відстеження параметрів ринку за 
допомогою набору індикаторів з метою точного ви-
значення кон’юнктури ринку та забезпечення бази для 
безупинного прогнозування ринкової ситуації. Також 
існує думка, що моніторинг ринку є безупинно здій-
снюваним у часі процесом пізнавальної діяльності, 
спрямованим на відстеження даних про стан і розви-
ток ринку з використанням визначеного кола показни-
ків [8], та є ствердження, що система моніторингу зо-
внішнього середовища господарювання являє собою 
комплекс взаємозалежних централізованих заходів  
з постійного контролю стану оточення підприємства 
та розробку способів адаптації до його змін [9]. 

Таким чином, питання підходів до визначення 
моніторингу ефективності використання маркетин-
гового потенціалу підприємства опрацьовано дуже 
ретельно, проте серед науковців відсутня узгодже-
ність щодо організації моніторингу.

Мета нашого дослідження – визначити та про-
аналізувати особливості організації моніторингу ста-
ну й ефективності використання маркетингового по-
тенціалу підприємства в умовах мінливої економічної 
політики.

Основним завданням проведення комплексу 
процедур моніторингу МПП є формування 
належного інформаційного забезпечення 

процесу стратегічного управління маркетинговою 
активністю підприємства на ґрунті моделювання 
можливих альтернатив розвитку та своєчасного ви-
явлення необхідності здійснення змін у господар-
ській діяльності. Концептуальні засади розбудови 
системи моніторингу маркетингового потенціалу 
(СММП) підприємства являють собою певну сукуп-
ність підходів до визначення сутності даної системи, 
методології та методики її розробки, а також реаліза-
ції заходів щодо її впровадження. Таким чином, кон-
цептуальні засади формування СМПП складаються з 
низки тверджень, що є ключовими й основними при 
розбудові системи моніторингу маркетингового по-
тенціалу, а саме: 
 перелік вимог до побудови та функціонування 

окремих компонентів загального механізму 
формування та реалізації СМПП; 

 принципові особливості, які беруться за 
основу побудови окремих компонентів (скла-
дових) системи моніторингу; 

 комплекс умов і вимог, яким мають задоволь-
няти складові системи моніторингу марке-
тингового потенціалу; 

 чітко визначені пріоритети, прогнози, тенден-
ції та перспективи розвитку предметної об-
ласті, вивчення та спостереження за станом 
якої здійснюється системою моніторингу. 
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Основні положення концепції розбудови сис-
теми моніторингу маркетингового потенціа-
лу підприємства полягають у такому. По-

перше, система моніторингу маркетингового потен-
ціалу являє собою взаємопов’язану та взаємозалежну 
сукупність інформаційно-аналітичних операцій з під- 
бору й обробки первинних даних, діагностики вияв-
лених результатів і прогнозування на перспективу. 
Складність, повнота й інші характеристики СМПП 
відповідно до вимог основного закону управління (за-
кону необхідної розмаїтості управлінської системи) 
мають достатньою мірою відповідати аналогічним 
характеристикам факторів і чинників формування 
конкурентних переваг підприємства на ринковому, 
галузевому, міжгалузевому та міжнародному рівнях.

По-друге, оперативність функціонування СМПП 
великою мірою обумовлюється наявними обсягами 
аналітичної бази для відбиття повноти сформованої 
конкурентної ситуації, а також правильністю та до-
стовірністю відбору/класифікації всіх видів і груп по-
казників маркетингового потенціалу підприємства. 
Особливе значення при створенні інформаційного 
забезпечення моніторингу здобуває не тільки точне 
та повне визначення складу факторів формування 
конкурентних переваг підприємства на міжнародно-
му рівні (та відповідних до них показників оцінки), 
але й виявлення характеру та інтенсивності взаємно-
го впливу (прямого й опосередкованого) даних фак-
торів один на одного та на міжнародну конкуренто-
спроможність підприємства в цілому.

По-третє, при розробці системи показників 
моніторингу маркетингового потенціалу слід ура-
ховувати також цілком імовірне різноманіття цілей 
діяльності підприємства у цій сфері, які не слід по-
вністю (принаймні, у довго- і середньостроковій пер-
спективі) ототожнювати тільки з розширенням рин-
кової частки на міжнародному рівні або збільшенням 
обсягів продажів. 

По-четверте, при впровадженні СМПП на під-
приємстві слід виходити з того, що дана система є 
гнучким і оперативним інструментом для виявлен-
ня об’єктивних передумов або ймовірних перешкод 
щодо створення (зміцнення, розвитку) конкурентних 
переваг на міжнародному рівні, що, своєю чергою, 
вимагає створення належного інформаційного забез-
печення процесів прийняття рішень на різних рівнях 
управлінської ієрархії – відповідно до конкретних 
умов і вимог управлінських ситуацій (певного пере-
ліку маркетингових, економічних, виробничих та ін-
ших груп показників) у динаміці за кілька звітних пе-
ріодів. Потреби в інформаційному забезпеченні при-
йняття управлінських рішень на різних рівнях ієрар-
хії (а отже, структура системи моніторингу та вимоги 
до повноти, оперативності, вірогідності інформації, 
отриманої при проведенні моніторингових процедур) 
визначаються характером прийнятих відповідними 
особами (на відповідних рівнях ієрархії) рішень.

По-п’яте, формування механізмів (наборів ін-
струментів) для здійснення функціонування СМПП 
має здійснюватися на основі дотримання сукупності 
основних принципів: 
 збільшення достатності аналітичної бази: від-

бору та класифікації груп і класів аналітичних 
показників; 

 багатоцільового використання аналітичних 
показників; 

 погодженості та порівнянності аналітичних 
показників; 

 зниження (недопущення) інформаційної над-
мірності; 

 різнобічності охоплення сфер діяльності під-
приємства; 

 виявлення та характеристики негативних 
впливів; 

 визначення циклічності появи нестандартних 
ситуацій; 

 структурованості та ієрархічності; 
 узгодження цілей з ресурсами, необхідними 

для їхнього досягнення.
По-шосте, цілісність і продуктивність СМПП 

значною мірою обумовлюється рівнем відповідності 
та погодженості організаційно-методичної та норма-
тивно-правової бази моніторингу наявному різно-
маніттю відповідних правил і процедур регулюван-
ня ринкових і господарських процесів на галузевих, 
регіональних, міжнародних і глобальних ринках для 
забезпечення відображення в отриманих у ході моні-
торингу аналітичних даних реального відображення 
процесів формування конкурентних переваг, а також 
їхню повноту та всебічне охоплення. У випадку не-
повноти (недостатності) наявного організаційного та 
методичного забезпечення процедур збору, аналізу, 
контролю маркетингового потенціалу (через надмір-
ні кількість і різноманіття відповідних чинників) у 
системі моніторингу обов’язково має бути сформо-
ваний спеціальний компенсуючий блок, у завдання 
якого буде входити забезпечення (передусім – через 
процедури експертної оцінки) необхідного рівня опе-
ративності, точності, вірогідності даних, одержува-
них у процесі моніторингу.

По-сьоме, СМПП має бути адаптована до всього 
різноманіття умов здійснення господарських опера-
цій (у перспективі – до будь-якої зміни внутрішнього 
середовища підприємства та факторів його ринко-
вого оточення) з урахуванням вимог погодженості 
та порівнянності показників стану конкурентних 
переваг підприємства. Досягнення належного рівня 
пристосованості СМПП до змін умов діяльності під-
приємства (і, як наслідок, до перетворення умов про-
ведення моніторингу) має здійснюватися через від-
повідні процедури систематизації та ранжирування 
системи показників моніторингу за ознаками ступеня 
значущості, періодичності змін, відповідності цілям і 
завданням проведених моніторингових досліджень.
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По-восьме, характерна особливість формуван-
ня та функціонування СМПП полягає в необхідності 
комплексного охоплення всіх релевантних з погляду 
формування конкурентних переваг підприємства на 
міжнародному рівні сфер діяльності з урахуванням 
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього серед-
овища, з метою вироблення оптимальних варіантів 
оперативних, тактичних і стратегічних управлінських 
рішень щодо забезпечення належного рівня конку-
рентоспроможності. При цьому слід обов’язково вра-
ховувати ситуаційний і періодичний характер впли-
ву окремих факторів (насамперед кон’юнктурного 
походження). Необхідність ситуаційного підходу до 
виявлення та визначення характеру впливу зазначе-
них факторів на формування конкурентних переваг 
на міжнародному рівні додатково посилюється через 
різноманіття цілей підприємства, а також опосеред-
кований характер впливу міри досягнення цих цілей 
(виконання поставлених завдань) на зміни маркетин-
гового потенціалу в довгостроковій перспективі.

По-дев’яте, функціонування СМПП у цілому 
має бути орієнтоване на постійне (безперервне) від-
стеження економічної інформації, з метою вияв-
лення впливу (позитивного, негативного або навіть 
нейтрального) усього складу факторів формування 
маркетингового потенціалу підприємства, зіставлен-
ня яких може привести до розширення числа альтер-
натив у виборі варіантів прийняття управлінських 
рішень у сфері створення конкурентних переваг. До-
датковою вимогою до результатів функціонування 
СМПП є також необхідність виявлення складу базо-
вих і ситуаційних інструментів впливу на стан факто-
рів маркетингового потенціалу, а надалі – сприяння 
формуванню на основі цих інструментів складних 
механізмів (насамперед – мотиваційних) забезпечен-
ня стабільності конкурентних переваг підприємства.

По-десяте, для СМПП має бути органічно влас-
тивою здатність щодо визначення циклічності появи 
нестандартних ситуацій, з метою їхньої класифікації з 
урахуванням на перспективу. Забезпечення такої здат-
ності здійснюється на основі точного виявлення ха-
рактеру й інтенсивності зв’язків факторів формування 
конкурентних переваг на міжнародному рівні (явних 
і прихованих залежностей), а також визначення реле-
вантних інтервалів зміни стану даних факторів, у меж-
ах яких діють однорідні закономірності факторного 
впливу на міжнародну конкурентоспроможність. 

По-одинадцяте, організаційно-структурна по-
будова СМПП має сприяти підтримці проведення 
моніторингових досліджень, що буде забезпечува-
тися тільки за умови структурованості та ієрархіч-
ності аналізованих показників або явищ відповідно 
до поставлених цілей і завдань шляхом виявлення 
домінуючих і менш значущих за обсягами впливу 
факторів. Вимог ієрархічності слід також дотримува-
тися при формуванні організаційного забезпечення 
функціонування СМПП, тобто при розподілі функ-

цій, відповідальності, прав і обов’язків виконавців у 
рамках виконання процедур моніторингу. Принципи 
угруповання робіт у рамках функціонування СМПП 
(формування організаційної структури моніторингу) 
мають у цілому відповідати загальному методично-
му підходу, використовуваному при організаційному 
проєктуванні на підприємстві, а також існуючому 
розподілу управлінських функцій у рамках діючої ор-
ганізаційної структури управління.

По-дванадцяте, система моніторингу марке-
тингового потенціалу обов’язково має відповіда-
ти вимогам оперативності функціонування, зміст 
яких полягає у визначенні на будь-який момент часу 
зв’язку поставлених цілей і завдань з ресурсами, не-
обхідними для їхнього досягнення. Вимога оператив-
ності обов’язково має знаходити підкріплення при 
формуванні системи показників моніторингу, визна-
ченні виконавських функцій при проведенні моніто-
рингових процедур, виявленні зв’язків і залежностей 
факторів тощо.

У числі принципів, на основі яких здійснюється 
формування системи моніторингу МПП, про-
понуються такі положення (табл. 1). Дотри-

мання наведеної системи принципів є обов’язковою 
умовою формування та функціонування ефективної 
системи моніторингу маркетингового потенціалу 
підприємства.

Таким чином, вивчення змісту та характеру 
завдань, які вирішуються в межах функціонування 
СМПП як системи підтримки прийняття рішень із ін-
телектуальними механізмами пошуку, доводить, що 
формальний апарат опису процесів розпізнавання 
відповідних конкурентних ситуацій, обґрунтування 
та прийняття рішень у мінливому зовнішньому ото-
ченні з переважанням елементів невизначеності має 
відповідати надвисоким вимогам гнучкості й опера-
тивності, а також ґрунтуватися не тільки на узагаль-
ненні кількісних параметрів відповідних процесів, 
але й на результатах оцінки чинників, що не завжди 
мають кількісний вимір.

З цієї точки зору процес підготовки на ґрунті 
здійснення моніторингу інформації для прийняття 
рішень у сфері забезпечення ефективності викорис-
тання маркетингового потенціалу слід розглядати як 
творчий акт вибору із сукупності можливих даних,  
у якому формальні кількісні оцінки будуть сполучати-
ся із евристичними висновками, які в комплексі фор-
муватимуть відповідні управлінські рішення. Осо-
бливу увагу при цьому слід приділити саме процедурі 
прийняття рішень, визначивши, які складові процесу 
обґрунтування та прийняття рішень повинні контр-
олюватися відповідними ОПР (особами, які прийма-
ють рішення), а які можуть бути виконані (повністю 
або частково) в межах системи моніторингу марке-
тингового потенціалу.
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Таблиця 1

Принципи побудови системи моніторингу маркетингового потенціалу підприємства

Принцип Зміст принципу

Принцип збільшення достатності 
аналітичної бази

Розширення кола параметрів і показників, використовуваних при здійсненні 
моніторингу, повинне відбуватися тільки у випадку якісної зміни складу  
та характеру впливу факторів, обраних для моніторингу, збільшення ступеня 
їхньої мінливості та невизначеності змін

Принцип відбору та класифікації 
груп і класів показників формування 
маркетингового потенціалу

Використання різних показників і параметрів при проведенні моніторингу для 
оцінки однорідних аспектів досліджуваного об’єкта може здійснюватися тільки 
при дотриманні вимоги спільності даних показників по певній класифікаційній 
системі

Принцип багатоцільового  
використання аналітичних  
показників

Аналітичні показники, використовувані в процесі моніторингу, можуть засто-
совуватися також для верифікації будь-яких інших даних; при цьому результати 
аналізу та зіставлення показників не повинні бути суперечливими

Принцип погодженості нормативно-
методичної бази моніторингу

Нормативно-методична база оцінки конкурентоспроможності на підприємстві 
має бути однорідною, тобто процедури, форми та методи моніторингу не пови-
нні входити в суперечність із іншими застосовуваними методичними засадами 
оцінки конкурентоспроможності

Принцип погодженості та порівнян-
ності показників моніторингу

Будь-який показник, отриманий у процесі моніторингу, повинен однозначно 
трактуватися та мати ретроспективний характер

Принцип зниження (недопущення) 
інформаційної надмірності

Система показників, використовуваних у процесі моніторингу, по складності 
та різноманіттю не повинна перевершувати складність і різноманіття об’єкта 
дослідження

Принцип різнобічності охоплення 
сфер діяльності підприємства

Система показників, використовуваних у процесі моніторингу, повинна  
відображати стан усіх факторів, що впливають або здатні вплинути на конку-
рентні переваги підприємства на міжнародному рівні

Принцип виявлення та характерис-
тики негативних впливів

Виявлення будь-яких негативних тенденцій у розвитку об’єкта дослідження 
безумовно вимагатиме прийняття управлінських рішень щодо усунення даних 
тенденцій

Принцип визначення циклічності  
появи нестандартних ситуацій

Метою здійснення моніторингу є виявлення закономірностей, яким підкорю-
ється процес розвитку об’єкта дослідження, внаслідок чого прийняті на основі 
даних моніторингу управлінські рішення мають бути спрямовані на усунення 
глибинних причин, а не проявів негативних тенденцій

Принцип структурованості  
та ієрархічності

Створення та функціонування системи моніторингу здійснюється відповідно  
до ієрархії попередньо поставлених цілей

Принцип узгодження цілей  
з ресурсами, необхідними  
для їхнього досягнення

Цілі, досягнення яких передбачається в процесі моніторингу, повинні бути  
реальними та досяжними, а саме їхнє досягнення має забезпечуватися міні-
мально необхідним обсягом ресурсів

Джерело: складено на основі [1–7].

За думкою авторів, загальна проблема аналізу 
стану та підтримки прийняття рішень полягає в 
рішенні таких завдань моніторингу маркетин-

гового потенціалу: 
 визначення стану об’єкта та середовища 

управління (спостереження станів); 
 віднесення кожного зі станів до одного із за-

даних видів станів (класифікація станів);
 вибір області пошуку рішень (модельна кла-

сифікація); 
  пошук рішень для кожного із класів станів 

(пошук рішень); 
 визначення можливих наслідків реалізації 

певних стратегічних альтернатив, а також пе-
ревірка обґрунтованості рішень; 

 звуження безлічі рекомендацій; 
 організація інформаційного діалогу в ході 

функціонування системи моніторингу.
Таким чином, концепція розбудови СММП має 

містити в собі визначення змісту й особливостей ви-
конання як власне функцій моніторингу, так і функ-
цій сумісності з підтримкою прийняття рішень з ура-
хуванням вимог розпізнавання й оцінки конкретних 
конкурентних ситуацій, а також напрямків пошуку 
рішень. Можливості взаємодіючих функцій системи 
в цілому визначаються повнотою моделей управлін-
ської діяльності та досконалістю процедур прийнят-
тя рішень.

Отже, система моніторингу має доповнювати та 
підсилювати особисті здатності ОПР до сприйняття 
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(спостереження та збір інформації, оцінка ситуацій і 
подій), аналізу (диференціації складових), моделюван-
ня (у тому числі – через побудову прогнозних моде-
лей), адаптації та синтезу (конструювання цілісного 
уявлення про стан процесів формування конкурент-
них переваг з розрізнених даних, формулювання мо-
делей, прогнозування умов настання певних ситуацій 
і подій). Так, певна типовість і передбачуваність ви-
никнення деяких конкурентних ситуацій у сфері фор-
мування конкурентних переваг підприємства обумов-
лює можливість обмеження розмаїтості альтернатив, 
вивчення яких здійснюється ОПР, через класифікацію 
та типізацію виявлених у ході моніторингу ситуацій на 
основі побудови відповідних моделей. Побудова моде-
лей такого роду може суттєво розширити можливості 
використання СМПП при короткостроковому про-
гнозуванні змін чинників конкурентоспроможності 
або при створенні прогнозного фонду. Прогностичні 
модель у системі моніторингу повинна задовольняти 
вимогам повноти, адаптивності й еволюційності. При 
цьому майже неминучою є необхідність досягнення 
компромісу між очікуваною точністю результатів мо-
делювання та складністю моделей, які можуть мати 
схематичний, формалізовано-математичний або на-
віть програмний опис.

Реалізація функції короткострокового прогно-
зування в СМПП сприятиме також вирішенню 
управлінських завдань поетапного планування 

(включно з методом динамічного програмування) та 
адаптивного управління конкурентними перевага-
ми підприємства. У цілому концепція адаптивного 
управління базується на трьох основних положеннях: 
про адекватність схеми адаптивного управління та 
реального процесу; про єдність завдань планування 
та регулювання; про можливість оцінювання очікува-
ного ефекту функціонування виробничо-економічної 
системи. Структура адаптивної системи управління 
визначається двоконтурною побудовою. У першому 
контурі (регулятор управлінської системи) реалізу-
ються функції управління, у другому контурі (адап-
тер) здійснюється настроювання структури та пара-
метрів системи управління. Провідними функціями 
регулятора управлінської системи виступають плану-
вання (визначення оптимальної програмної траєкто-
рії керованої системи на заданий період часу – період 
планування) та власне регулювання (знаходження 
керуючих впливів, які спрямовані на усунення випад-
кових збурень, що відхиляють керовану систему від 
оптимальної програмної траєкторії).

Система моніторингу маркетингового потенці-
алу накопичує необхідну інформацію про передумо-
ви, фактори та чинники формування конкурентних 
переваг підприємства, характер і масштаби зовніш-
ніх впливів та ін. На підставі отриманої інформації в 
межах виконання функцій управлінського адаптера 
(до складу яких належить прогноз розвитку об’єкта 

управління; конструювання адекватних прогнозу мо-
делей; настроювання параметрів моделей на поточні 
умови; перевірка ступеня адекватності моделей з ура-
хуванням можливого розвитку в майбутньому) здій-
снюється настроювання й оптимізація параметрів 
моделей (побудованих на ґрунті попередніх коротко-
строкових прогнозів).

Крім того, механізм структурної адаптації може 
доповнюватися блоком неформального втручання 
з метою розширення можливостей моделювання.  
У функції структурного адаптера входить як перевір-
ка адекватності працюючих моделей, так і, за необ-
хідності, їхнє коректування з метою видалення мож-
ливих недоліків моделювання на основі висновків, 
одержуваних при веденні моніторингу маркетинго-
вого потенціалу.

Вивчення низки існуючих підходів до визна-
чення змісту моніторингу стану економічних 
об’єктів дозволяє виділити такі ключові осо-

бливості даного управлінського процесу:
 дослідницький і аналітичний характер про-

цедур моніторингу, обумовлений прагненням 
до виявлення законів і закономірностей роз-
витку досліджуваного об’єкта на основі спо-
стереження за зміною визначених релевант-
них параметрів його існування;

 безперервність здійснення моніторингу, що 
досягається шляхом постійного цілеспря-
мованого визначення та контролю величин 
обмеженого числа заздалегідь обраних по-
казників (параметрів), що найбільш повно та 
всебічно характеризують поточний стан і пер-
спективи розвитку досліджуваного об’єкта 
відповідно до попередньо встановлених цілей 
дослідження;

 систематичний характер процесу моніто-
рингу, що досягається шляхом формування 
цілісної (як правило, централізованої) систе-
ми його здійснення, складність і розмаїтість 
якої (насамперед – у сфері організаційного 
та методичного забезпечення процесу моні-
торингу) має цілком відповідати складності 
об’єкта дослідження, а також усьому колу ці-
лей і завдань проведення моніторингу;

 прогностична спрямованість моніторингу, 
результати якого на основі виявлення існу-
ючих закономірностей функціонування до-
сліджуваного об’єкта мають давати повне та 
всебічне уявлення щодо перспектив найбільш 
імовірних змін його стану;

 пріоритетне використання результатів 
моніторингу у сфері обґрунтування управ-
лінських рішень, пов’язаних з регулюванням 
стану об’єкта дослідження.

Зазначені особливості обумовлюють основні 
вимоги, яким має відповідати моніторинг як управ-
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лінська система збору та підготовки інформації,  
а саме: цільова спрямованість інформаційних про-
цесів і, при цьому, максимальна об’єктивність одер-
жуваних результатів на всіх стадіях роботи з даними.

Забезпечення ефективного здійснення процесу 
моніторингу МПП безпосередньо пов’язано 
із рішенням двох основних завдань: по-перше, 

початкової та поточної ідентифікації конкурентних 
переваг, і, по-друге, виявлення та вивчення законо-
мірностей розвитку та взаємозв’язків, які існують у 
межах МПП, а також визначення складу та характе-
ристика регульованих і нерегульованих факторів, що 
впливають або можуть вплинути на трансформації 
маркетингового потенціалу.

Формування конкурентних переваг підприєм-
ства в процесі формування та розвитку маркетинго-
вого потенціалу відбувається в трьох основних сфе-
рах (табл. 2): 
 у продуктовій сфері (конкурентоспромож-

ність окремих видів продукції, що виробля-
ється, і товарного асортименту підприємства 
в цілому порівняно зі світовими аналогами); 

 у сфері формування та використання вироб-
ничо-технологічної основи підприємства (по-
рівняна ефективність та інтенсивність вико-
ристання виробничих ресурсів, виробничий 
потенціал підприємства в цілому); 

 у господарській сфері (інтегральна оцінка кон-
курентоспроможності регіону, країни, галузі 
та ринків, на яких діє підприємство, сталість 
ринкової позиції підприємства та привабли-
вість ринкового оточення в цілому).

На продуктовому рівні формування конкурент-
них переваг обумовлюється сукупною дією факторів 
забезпечення конкурентоспроможності (КС) окре-
мих видів продукції (економічних та якісних – тех-
нічних, конструктивних, патентно-нормативних, ер-
гономічних, екологічних, естетичних та ін.) і товар-
ного асортименту підприємства в цілому. Визначення 
КС окремих видів товарів доцільно здійснювати на 
основі використання еталонних моделей оцінки, що 
враховують існуючі параметральні характеристики 
вимог споживачів і диференціацію продуктової про-
позиції (індивідуальні властивості продукції) різних 
виробників, які вводяться до складу набору оцінки 
конкурентоспроможності.

Установлення конкурентоспроможності під-
приємства на виробничо-технологічному рівні (за ре-
сурсно-економічними та технологічними факторами) 
може здійснюватися за допомогою методу експерт-
них оцінок (за умови недостатності інформаційної 
бази аналізу) або з використанням еталонних моде-
лей. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 
на ринковому рівні передбачає здійснення комплек-
сного аналізу його зовнішнього ринкового оточення 
та визначення позиції підприємства в конкурентному 
суперництві. 

За думкою автора, процес розробки та викорис-
тання на підприємстві системи моніторингу МПП 
складається з чотирьох послідовних етапів:

1) постановка проблеми, визначення цілей і за-
вдань моніторингу;

2) організаційно-методична розбудова системи 
моніторингу;

3) функціонування системи моніторингу – здій-
снення моніторингових процедур, обробка та 
інтерпретація отриманих даних;

4) використання результатів проведення моні-
торингових досліджень при обґрунтуванні 
управлінських рішень і проєктування зворот-
ного зв’язку для вдосконалення системи мо-
ніторингу МПП (рис. 1). 

Здійснення етапу постановки проблеми по в’я-
зане із визначенням цілей моніторингу й оцін-
кою можливих трансформацій факторів фор-

мування маркетингового потенціалу. Конкретними 
цілями здійснення моніторингу в цій сфері можуть 
бути: визначення ефективності процесу управління 
МПП на підприємстві; оцінка якості маркетингових 
планів і прогнозів в управлінні зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства; удосконалювання про-
цесів планування та прогнозування; розробка та сво-
єчасна реалізація заходів, спрямованих на зміцнення 
конкурентних переваг підприємства та забезпечення 
сталості його конкурентних позицій. На етапі поста-
новки проблеми встановлюються основні завдання й 
особливості проведення моніторингу МПП, а також 
вимоги, пропоновані до даного процесу, що надалі 
стає підґрунтям для організаційно-методичного про-
ектування системи моніторингу. Так, встановлен-
ня мети моніторингу є необхідним для визначення 
системних принципів збору й обробки інформації, 
її ієрархічного упорядкування, визначення напрям-
ків і сфер використання результатів моніторингу.  
У цілому оцінка КП підприємства дозволяє виявити 
ступінь мінливості та розмаїтості факторів забезпе-
чення сталого рівня МПП, визначити загрози виник-
нення ризикових ситуацій і розробити заходи щодо 
протидії тиску негативних чинників. Результатами 
проведення такої оцінки стає складання прогнозу 
впливу факторів на конкурентні переваги підприєм-
ства та розробка основних напрямків забезпечення 
усталеності конкурентних позицій.

Аналіз результатів визначення конкурентної 
позиції підприємства дозволяє визначити склад 
факторів формування КП, що вимагають постійного 
контролю. До числа факторів, які необхідно включи-
ти в систему моніторингу, варто віднести: усі фак-
тори, що прямо та явно впливають на конкурентні 
переваги підприємства (повний компонент системи 
показників моніторингу); фактори, що опосередкова-
но та періодично впливають на КП підприємства та 
пов’язані з необхідністю досягнення цілей діяльності 
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Таблиця 2

Рівні формування конкурентних переваг (КП) у процесі формування та розвитку  
маркетингового потенціалу підприємства

Сфера формування КП Джерела виникнення КП Фактори (показники) формування КП

1 2 3

Продуктова

Локальні (конкурентоспромож-
ність окремого товару порівня-
но зі світовими аналогами)

Економічні (цінові, ефект у споживача)

Рентабельність продукції

Технічні

Конструктивні

Ергономічні

Естетичні

Екологічні

Нормативно-патентні

Стадія життєвого циклу продукту

Рівень післяпродажного та сервісного обслуговування

Комплексні (конкурентоспро-
можність товарного асорти-
менту)

Глибина товарного асортименту

Насиченість товарного асортименту

Широта товарного асортименту

Гармонійність товарного асортименту

Гнучкість товарного асортименту

Виробничо-технологічна

Ресурсно-економічні (вартість  
і відносна ефективність вико-
ристання виробничих ресурсів)

Рентабельність виробництва

Ефективність використання виробничих ресурсів (за 
видами)

Склад (різноманіття) виробничих ресурсів

Необхідні обсяги ресурсних запасів

Вартість виробничих ресурсів

Рідкість виробничих ресурсів

Релевантність (можливість заміни) виробничих ресурсів

Інтенсивність використання виробничих ресурсів (екс-
тенсивне, інтенсивне)

Технологічні (конкурентоспро-
можність технологічного про-
цесу виробництва)

Виробнича потужність

Гнучкість виробничого профілю

Прогресивність (технічна раціональність) виробничого 
процесу

Порівняна мінливість технології виробництва

Ступінь варіативності виробничих завдань

Ступінь спеціалізації та взаємної залежності засобів ви-
робництва

Господарська

Позиційні (позиція підприєм-
ства у конкурентному супер-
ництві)

Обсяги продажу та ринкова частка підприємства

Рівень розвитку доступних каналів збуту

Співвідношення витрат на маркетинг та обсягів продажу 
підприємства

Обсяги витрат підприємства на НДІДКР

Позиційні (позиція підприєм-
ства у конкурентному супер-
ництві)

Інтенсивність рекламної діяльності підприємства

Ефективність управління товарними марками

Рівень диверсифікації господарської діяльності підпри-
ємства

Ділова репутація підприємства
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1 2 3

Ринкові (привабливість ринку 
збуту підприємства)

Конкурентна структура ринку та рівень гостроти конку-
рентного суперництва

Диференціація національного та світового ринку  
за сегментами

Наявність та рівень «бар’єрів входу-виходу на ринок»

Рівень мінливості ринкової кон’юнктури

Стадія життєвого циклу галузі та ринку

Капіталоємність ринкових операцій

Темпи зростання ринку

Ємність ринку (потенційний обсяг ринкового попиту)

Діапазон цінових змін і ступінь впливу підприємства  
на рівень ринкових цін

Сукупна купівельна спроможність споживачів

Темпи інфляції та інфляційні очікування

Державне регулювання ринку та характер впливу со-
ціальних факторів

Інституціональне забезпечення міжнародних економіч-
них зв’язків учасників ринку

Державне (у тому числі – податкове, митне) регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності

Національні та міжнародні

Інвестиційна привабливість регіону, країни

Стадія життєвого циклу та тенденції розвитку світового 
ринку

Наявність споріднених галузей і галузей, що надають 
підтримку (кластерна структура світогосподарських 
зв’язків)

Джерело: складено на основі [1–7].

Закінчення табл. 2

підприємства, відмінних від забезпечення усталенос-
ті конкурентних позицій (варіативний компонент).

Для факторів формування КП, не включених 
до складу системи постійного моніторингу, доцільно 
проводити періодичний вибірковий контроль поточ-
ного стану. Частота проведення та вибір показників 
для такого контролю визначаються в індивідуально-
му порядку й у цілому залежать від виявлених влас-
тивостей факторів.

Конкретизація напрямків моніторингу досягаєть-
ся шляхом формування системи показників мо-
ніторингу МПП. У результаті для кожного з фак-

торів формується індивідуальна система показників, 
що повинна відповідати таким обов’язковим вимогам: 
 комплексність (здатність у максимально по-

вному ступені описувати стан фактора зо-
внішнього середовища, взаємозв’язок); 

 стабільність (сталість складу показників у 
плині облікового періоду); 

 об’єктивність (по можливості кількісне вира-
ження й однозначність трактування показни-
ків); 

 оперативність визначення (можливість ви-
значення поточної величини показників у 
будь-який момент часу); 

 доступність (простота одержання інформа-
ції); 

 порівнянність (здатність показників до по-
рівняння, можливість спостереження за їх-
ньою динамікою); 

 простота (наочність і очевидність сприйняття).
У процесі планування конкурентних переваг 

підприємства для кожного показника встановлюєть-
ся нормативне значення (діапазон значень), у межах 
якого зміна показника не вважається релевантною 
для стану конкурентних переваг підприємства. Нор-
мативні значення (або границі) припустимих змін для 
сукупності показників, що характеризують визначе-
ний фактор формування КП, відбивають найбільш 
імовірний його стан у планованому періоді та є ви-
хідними передумовами при виборі стратегії конку-
рентного суперництва та складанні прогнозу МПП 
підприємства.

Однак при постійному зростанні динамічності 
та розмаїтості зовнішнього середовища господарю-
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОЗБУДОВА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ  

у виробничо-технологічній сфері  

Відбір чинників формування МПП  

Визначення джерел інформації про стан факторів формування КП підприємства 

Розробка системи комунікацій при проведенні моніторингу 

Проєктування організаційної структури системи моніторингу, розподіл відповідальності 
  

Формування системи показників моніторингу МПП  
у продуктовій сфері  у господарській сфері  

Визначення нормативного рівня показників моніторингу МПП  

Установлення явних і прихованих залежностей між факторами та чинниками   
формування КП підприємства  

Визначення діапазону значущих змін факторів формування КП підприємства  

Оцінка часових лагів взаємного впливу змін факторів формування КП підприємства   

Вибір методів проведення моніторингу МПП   

Визначення методів 
збору інформації 

Визначення методів 
підготовки та  

обробки інформації  

Визначення методів 
подання результатів  

моніторингу  

Визначення методів  
інтерпретації 
інформації

Прогноз змін внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства  

Визначення цілей і завдань проведення моніторингу МПП  

Визначення конкурентних переваг підприємства (цільових і наявних)  
 ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ МОНІТОРИНГУ   

Визначення фактичного рівня показників КП підприємства  

Визначення відхилень фактичного рівня показників моніторингу КП підприємства    
від запланованих границь

від запланованих границь

 

Ранжування відхилень фактичного рівня показників моніторингу КП підприємства   
  

Розробка прогнозу майбутнього (через приховані та відстрочені залежності) впливу відхилень    
фактичного рівня показників моніторингу КП підприємства від запланованих границь     

 

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

Розробка та реалізація управлінських рішень з підвищення МПП  

Оцінка рівня організації та якості проведення моніторингу МПП

Оцінка рівня організації та якості прогнозування та планування МПП  

Визначення ефективності моніторингу МПП  

Обґрунтування основних напрямків удосконалення системи моніторингу МПП    

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

З 
В 

О
 Р

 О
 Т

 Н
 И
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 В
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Рис. 1. Послідовність формування та використання системи моніторингу  
маркетингового потенціалу підприємства 

Джерело: сформовано на основі [4–7].
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вання, ускладненні виробничої, маркетингової, збу-
тової діяльності підприємства реальний стан біль-
шості факторів формування КП часто відрізняється 
навіть від самих обґрунтованих прогнозів.

Зміни стану факторів вимагають своєчасного 
коректування планів, обґрунтування та реалізації 
управлінських рішень щодо забезпечення усталенос-
ті конкурентних позицій. Для цього в системі моніто-
рингу необхідно враховувати існуючі закономірності 
та специфічні залежності між станом фактора та кон-
курентоспроможністю підприємства. Ці співвідно-
шення встановлюються при проведенні докладного 
конкурентного аналізу (бенчмаркінгу), техніко-еко-
номічного аналізу й імітаційного моделювання гос-
подарської діяльності для кожного з використовува-
них у системі моніторингу показників.

Найбільш ефективним є визначення кількіс-
них залежностей між величиною показників 
і різних аспектів формування конкурентних 

переваг. Проте в більшості випадків виявити такі 
співвідношення на практиці досить важко, внаслідок 
чого часто доводиться задовольнятися знанням при-
близних чи якісних залежностей. Труднощі практич-
ного використання закономірностей такого роду при 
плануванні МПП звичайно переборюються шляхом 
визначення величини релевантних змін показників 
(граничних значень), при яких відбувається різке по-
гіршення стану МПП і зниження ефективності госпо-
дарювання або, навпаки, виникають значні резерви 
зміцнення конкурентних переваг. 

Суттєвий вплив на розробку та реалізацію від-
повідних управлінських рішень надає також проміж-
ок часу, що існує між змінами факторів формування 
КП і зміною МПП підприємства. Визначення й аналіз 
часових лагів є важливим етапом, що завершує про-
цес добору показників стану факторів формування 
КП для їхнього включення в систему моніторингу.

Вимоги доступності й оперативності визна-
чення обраних показників обмежують склад джерел 
інформації про них. Інформація може надходити в 
систему моніторингу у вигляді первинних (що потре-
бують обробки) і вторинних (уже наявних у готовому 
вигляді) відомостей. Вторинна інформація більш до-
ступна та коштує дешевше, ніж первинні дані, однак 
вона може бути неповною, неточною чи застарілою, 
що, своєю чергою, вимагає додаткового збору нової 
(зазвичай первинної) інформації. Найбільш раціо-
нальним буде дотримання розумних пропорцій між 
первинними та вторинними даними: при виборі мож-
ливих джерел інформації потрібно враховувати зміст 
і особливості показників стану факторів зовнішнього 
середовища, його властивості (особливо – рівень ре-
левантності та мінливості). Так, по факторах з висо-
ким рівнем впливовості та динамічності, зміни яких 
швидко відбиваються на господарській діяльності 
підприємства, необхідно вести оперативний збір 

первинної інформації, в інших випадках можна задо-
вольнятися вторинними даними.

Джерела і характер інформації, необхідної для 
моніторингу, визначають вибір методів його ведення. 
До них належать: способи збору, підготовки й оброб-
ки інформації, правила інтерпретації результатів цих 
процесів, способи представлення результатів моніто-
рингу, внутрішнього контролю та перевірки адекват-
ності. Вимога простоти показників дозволяє знизи-
ти складність способів підготовки й обробки даних, 
необхідних для їхньої фільтрації й узагальнення. Для 
цього використовуються методи відносних і серед-
ніх величин, індексний, виміру зв’язків між явищами, 
аналіз рядів розподілу, тимчасових змін і коливань, 
системний аналіз тощо.

При підготовці й обробці інформації до неї 
можуть вноситися мінімальні зміни, покликані зро-
бити картину стану зовнішнього середовища більш 
наочною. Наочність представлення даних може до-
сягатися шляхом побудови моделей на основі їхньо-
го аналізу, візуалізації та формалізації. Водночас для 
підтримки об’єктивності системи моніторингу та її 
адекватності зовнішньому середовищу необхідно 
зберігати свободу доступу особи, що приймає рішен-
ня, до зведень, які були отримані спочатку.

Оцінка зібраної, відфільтрованої та переро-
бленої інформації здійснюється відповідно 
до стійких правил інтерпретації результатів 

збору й обробки інформації. Правила інтерпретації 
обов’язково повинні враховувати виявлені раніше 
специфічні закономірності та залежності, не допуска-
ти суб’єктивізму та подвійності трактувань інформа-
ції. Результати оцінки зібраних і оброблених відомос-
тей можуть бути представлені у вигляді періодичних 
звітів, аналітичних довідок і рекомендацій, графічних 
моделей і т. д. Вибір способу представлення резуль-
татів моніторингу залежить від їхнього адресата, при 
цьому обраний спосіб обов’язково має відповіда-
ти звичним для користувача стандартам звітності. 
У ході всієї процедури добору методів моніторингу 
здійснюється перевірка їхньої відповідності цілям, 
завданням і системним принципам його проведення. 
На завершення даного етапу визначаються спеціальні 
засоби внутрішнього контролю та перевірки адекват-
ності, спрямовані на забезпечення зворотних зв’язків 
(вивчення та пошук альтернатив, аналіз напрямків 
роботи, методів прийняття рішень, проєктування, 
удосконалювання форм звітів). Використання цих 
засобів необхідно для підвищення ефективності про-
цедур моніторингу, об’єктивності й обґрунтованості 
використовуваних у ньому прийомів і способів. 

Після визначення концептуальних аспектів 
формування системи моніторингу МПП на підпри-
ємстві розробляється її організаційна структура, 
проводиться розподіл відповідальності. Вибір прин-
ципу організації моніторингу (централізація або де-
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централізація) залежить від характеру вимог до за-
безпечення стійкості КП та існуючої організаційної 
структури.

Розробка комунікацій завершує процес фор-
мування системи моніторингу. Способи передачі ін-
формації, забезпечення зворотних зв’язків покликані 
гарантувати оперативність прийняття управлінських 
рішень на підставі повної неспотвореної інформації 
та мають цілком відповідати теоретичним основам 
побудови й організаційній структурі системи моніто-
рингу. Ефективність збору й обробки інформації в цій 
системі залежить також від обґрунтованості вибору 
схеми документообігу при здійсненні комунікацій. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, при проведенні моніторингу здій-

снюється аналіз фактичного фінансово-економічного 
стану, встановлюються величина та тенденції відхи-
лень від прогнозів, покладених в основу планів гос-
подарської діяльності підприємства при формуванні 
конкурентних переваг. Надалі відповідно до виявлених 
раніше закономірностей і специфічних залежностей 
визначаються наслідки змін для МПП підприємства. 

Результати визначення вад і недоліків у проце-
сі моніторингу використовуються для оцінки рівня 
його організації та визначення ефективності. По-
милки та недоліки мають бути виправлені в ході на-
ступного циклу підготовки та використання на під-
приємстві системи моніторингу стану та перспектив 
розвитку МПП. Для цього після завершення обліко-
вого періоду встановлюються основні напрямки вдо-
сконалювання цієї системи, проєктується комплекс 
заходів щодо усунення виявлених недоліків.              
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