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В статье рассмотрены основные рычаги, методы и подходы к процессу управления стратегическим 
развитием организации, которое рассматривается через его стадии и базируется на системно-
комплексном подходе с учетом факторов прямого и косвенного воздействия, факторов организации и 
коммуникации в общей системе управленческого процесса.  

Ключевые слова: система управления, стратегическое развитие, системно-комплексный подход.  

In article discusses the basic levers, methods and approaches to the management of strategic development 
of the organization, which is seen through its stages and is based on systematic and comprehensive approach 
taking into account the factors of direct and indirect influence factors of organization and communication in 
the overall system management process.  

Keywords: system management, strategic development, systematic and comprehensive approach.  
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье рассмотренные основные проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в 
Украину. Проанализированы статистические данные, которые отражают динамику иностранных инве-
стиций. Обнаружены основные проблемы, которые препятствуют увеличению иностранных инвести-
ций. Обоснована значимость иностранных инвестиций, как фактора социально-экономического разви-
тия страны.  

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привле-
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Актуальность темы: Развитие современной экономики трудно предста-

вить без эффективной инвестиционной деятельности. Привлечение инвестиций, 

в том числе иностранных, обеспечивает научно-технологический прогресс, эко-

номический рост, создание дополнительных и сохранение существующих рабо-

чих мест, активизацию предпринимательской деятельности и т.п. В то же время 

анализ статистических данных показывает, что инвестиционная привлекатель-

ность Украины достаточно низка [1]. Для повышения инвестиционной привлека-

тельности национальной экономики необходимо создание благоприятного инве-

стиционного климата. Сказанное выше обусловливает актуальность данной темы 

в современных условиях и необходимость ее детального исследования.  

Анализ последних исследований и публикаций. Инвестиционная дея-

тельность является объектом исследований многих ученых. Значение и роль ин-

вестиций изучались в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: 

В. Геец, М. Денисенко, Я. Жалило, А. Музыченко, А. Пересада, Н. Татаренко, 

В. Федоренко, Л. Дж. Гитман, В. Шарпа и многих других. Несмотря на основа-

тельное и всестороннее освещение проблем инвестиционной деятельности в 

имеющейся литературе, данная проблематика по-прежнему остается актуальной.  
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Поскольку экономика в целом и ее составляющие динамично развиваются, 

существует объективная необходимость постоянного проведения исследований 

инвестиционной деятельности и отслеживания тенденций в сфере инвестирова-

ния в национальную экономику, в частности инвестирования за счет средств 

иностранных инвесторов. 

Цели данного исследования состоят в определении места и роли ино-

странных инвестиций в развитии национальной экономики; выявлении барьеров, 

которые препятствуют притоку иностранного капитала в Украину; определении 

основных направлений улучшения инвестиционного климата в Украине. 

Изложение основного материала. Как указывалось выше, развитие эко-

номики страны напрямую связано с её инвестиционной привлекательностью. 

Для Украины повышение инвестиционной привлекательности является страте-

гически важной задачей и основой для решения социально-экономических про-

блем, стоящих перед украинским обществом. 

В соответствии с Законом Украины "О режиме иностранного инвестирова-

ния", иностранная инвестиционная деятельность рассматривается как последова-

тельная, целенаправленная деятельность, заключающаяся в капитализации объ-

ектов собственности, в формировании и использовании инвестиционных ресур-

сов, регулировании процессов инвестирования и международного движения ин-

вестиций и инвестиционных товаров, создании соответствующего инвестицион-

ного климата и имеет целью получение прибыли или определенного социально-

го эффекта [3]. 

Нужно отметить, что Украина обладает огромным потенциалом для прив-

лечения инвестиций. Богатые природные ресурсы и благоприятные природные 

условия Украины значительно этому способствуют. Перспективными отраслями 

для инвестирования могли бы стать сельскохозяйственный, туристический и 

энергетический секторы [4]. 

Рассмотрим представленную в таблице динамику иностранных инвестиций 

в национальную экономику, за 2006-2011 гг. 

Таблица – Совокупный обьём иностранных инвестиций в Украину [2]. 
Рассматриваемый период Млн. дол. 

01.01.2006 16 890,0 
01.01.2007 21 607,3 
01.01.2008 29 542,7 
01.01.2009 35 616,4 
01.01.2010 40 053,0 
01.01.2011 44 708 
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Объемы привлеченных инвестиций в Украину существенно выросли за ра-

ссматриваемый период, об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины. 

По данным официальной статистики наиболее привлекательными для иностран-

ных инвесторов в 2011 году были г. Киев и Киевская область, Днепропетровская, 

Запорожская, Донецкая, Одесская, Львовская и Харьковская области и Автоном-

ная Республика Крым – в эти регионы вложено около 80% иностранных инвес-

тиций [2]. В связи с этим стоит задача повышения инвестиционной привлекате-

льности для иностранных инвесторов и других регионов.  

В первом полугодии 2012 года в экономику Украины иностранными инве-

сторами вложено $3224,2 млн. прямых инвестиций по сравнению с $2788,2 млн. 

за аналогичный период прошлого года [5]. Инвестиции в Украину поступили из 

128 стран мира. В десятку наибольших стран-инвесторов, на которые приходит-

ся более 82% общего объема иностранных инвестиций, входят: Кипр – 

$14521,5 млн, Германия – $7403,9 млн, Нидерланды – $4949,3 млн, Российская 

Федерация – $3652,5 млн, Австрия – $3249,6 млн, Франция – $2505,2 млн, Вели-

кобритания – $2393,1 млн, Виргинские Британские о-ва – $1749,7 млн, Швеция – 

$1566,1 млн, и Швейцария – $1071,5,3 млн. 

На предприятиях промышленности сосредоточено $16460,9 млн (31,4% 

общего объема прямых инвестиций в Украину), в т. ч. в перерабатывающей от-

расли – $13694 млн, добывающей – $1398,8 млн. Среди отраслей перерабатыва-

ющей промышленности в металлургическое производство и производство гото-

вых металлических изделий внесено $6114,9 млн. прямых инвестиций, в произ-

водство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – $2896,1 млн, хими-

ческую и нефтехимическую промышленность – $1269,8 млн, машиностроение – 

$1129,3 млн, производство другой неметаллической минеральной продукции – 

$993,1 млн. В финансовых учреждениях аккумулировано $16337,9 млн (31,2% 

общего объема) прямых инвестиций [5]. 

Основными причинами препятствующими привлечению иностранных ин-

вестиций стали: низкий уровень доверия к властям, интенсивное вмешательство 

органов государственной власти в сектор частного бизнеса, теневая экономика, 

отсутствие четкой стратегии экономического развития страны, нестабильность в 

области налогообложения, нестабильность политической ситуации в стране, ко-

ррупция. Хотя в течение последних нескольких лет наблюдается улучшение си-

туации в секторе иностранного инвестирования в экономику Украины, но объе-
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мы привлеченных инвестиций пока, не соответствуют тому уровню, в котором 

нуждается национальная экономика. 

Для того чтобы заинтересовать иностранных инвесторов в целесообразно-

сти вложений капитала в экономику Украины, необходимо провести ряд социа-

льно-экономических реформ и улучшить инвестиционный климат страны. Под 

понятием "инвестиционный климат" понимают степень благоприятности ситуа-

ции, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли), для вероятного 

поступления инвестиций в эту страну (регион, отрасль) [6]. Основные направле-

ния улучшения инвестиционного климата включают: 

- создание гибкой налоговой политики ( например, это могут быть налого-

вые льготы для иностранных инвесторов, уменьшение таможенных сборов на 

импорт некоторых видов товаров); 

- стабилизация банковской системы; 

- стабилизация политической ситуации в стране; 

- совершенствование правовой базы; 

- совершенствование законодательства по борьбе с коррупцией; 

- сокращение количества различных разрешительных документов и согла-

сований в сфере предпринимательства. 

Решение этих социально-экономических проблем, которые являются барь-

ером для инвесторов, позволит Украине значительно улучшить инвестиционный 

климат и тем самым ускорить темпы экономического роста, повысить деловую 

активность страны и улучшить благосостояние населения.  

Привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику позво-

лит Украине выйти на новый уровень развития, а именно: привлечь новейшие 

технологии, способствующие повышению конкурентоспособности национально-

го производства на мировых рынках, обеспечить высокий уровень качества про-

дукции, снизить уровень безработицы путём создания дополнительных рабочих 

мест. 

Выводы. Иностранные инвестиции играют важную роль в экономическом 

развитии общества. Несмотря на позитивную динамику прямых иностранных 

инвестиций, Украина не использует свой потенциал полностью, поэтому необ-

ходимо создать благоприятный инвестиционный климат, способствующий при-

току инвестиций. Для этого требуется принятие ряда мер, в частности, совер-



ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 56 (962) 

134 

шенствование законодательной базы, создание системы гарантий стабильности и 

др. Реализация этих мер позволит Украине привлечь внимание иностранных ин-

весторов к отечественной экономике. 
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У статті розглянуті основні проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в Украї-
ну. Проаналізовано статистичні дані, які відбивають динаміку іноземних інвестицій. Виявлено основні 
проблеми, що перешкоджають збільшенню іноземних інвестицій. Обгрунтовано значущість іноземних 
інвестицій, як фактора соціально-економічного розвитку країни. 
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In the articles the considered basic problems and prospects of bringing in of foreign investments are to 
Ukraine. Statistical information which reflect the dynamics of foreign investments is analysed. Found out 
basic problems which hinder the increase of foreign investments. Grounded meaningfulness of foreign 
investments, as a factor of socio-economic development of country.  
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АНАЛІЗ РОЗВИНЕНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНОГО  
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

У статі розроблено методику аналізу розвиненості потенціалу стратегічного маркетингового управлін-
ня комерційною діяльністю підприємств, досліджено потенціал торговельних підприємств у розрізі 
його складових: функціональний блок, маркетинговий блок та ресурсний блок та запропановано мо-
дель оцінки розвиненості потенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною діяльніс-
тю підприємств.  

Ключові слова: комерційна діяльність; стратегічне маркетингове управління; потенціал стра-
тегічного маркетингового управління комерційною діяльністю.  

Вступ. Під час організації стратегічного маркетингового управління коме-

рційною діяльністю перед сучасними підприємствами гостро постає проблема 

визначення стану внутрішнього потенціалу комерційної діяльності. Відтак роз- 
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роблення методики визначення та оцінки потенціалу стратегічного маркетинго-

вого управління комерційною діяльністю підприємств зумовлює актуальність 

даної статті.  

Аналіз останніх досліджень та літератури. Проблемам стратегічного 

аналізу підприємств присвячені роботи таких вчених як: Л. В. Балабанова, 

Ф. Котлер, Е. Ф. Мак-Куеррі, Ж. . -Ж. Ламбен, З. Є. Шершньова та інші. Однак в 

сучасній вітчизняній та зарубіжній літературі питання аналізу розвиненості по-

тенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю є 

недостатньо висвітленими.  

Мета дослідження, постанова проблеми. Метою статті є розробка мето-

дики оцінки потенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною 

діяльністю підприємств.  

Матеріали дослідження. Теоретико-методологічною і інформаційною ос-

новою дослідження є спеціальна монографічна, методична, довідкова література, 

наукові розробки вітчизняних та закордонних вчених зі стратегічного управлін-

ня, стратегічного маркетингу та менеджменту, економіки, економічного і фінан-

сового аналізу, законодавчі і нормативні акти України, дані Держкомстату Укра-

їни, матеріали періодичних видань.  

Для проведення досліджень торговельні підприємства було згруповано в 

умовні чотири групи в залежності від обсягів продажу та формату підприємств: 

− І група – підприємства з обсягом річного доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, послуг) понад 200 млн. грн.: ТОВ "Фудсервіс", ТОВ "Моно-

літ", ТОВ "Фірма "Лія", ТОВ "Фірма "Кортес".  

− ІІ група – підприємства з обсягом річного доходу (виручки) від реаліза-

ції продукції (товарів, послуг) від 20 до 200 млн. грн.: ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ", 

ПП "Бель", ВТК "Шахтар", ПП "Гарант ЛТД".  

− ІІІ група – підприємства з обсягом річного доходу (виручки) від реаліза-

ції продукції (товарів, послуг) до 20 млн. грн.: ТОВ "Кароліна", ЗАТ "Юг-торг", 

ПП "Кольрабі", ПП "Зевс".  

− ІV група – підприємства формату "торговельний центр": ТОВ ТБ "Амс-

тор", ТОВ "Обжора", ТОВ "Омега", ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна".  

Результати дослідження. В процесі дослідження було проведено аналіз 

розвиненості потенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною 
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діяльністю підприємств у розрізі його складових: функціональний блок, марке-

тинговий блок та ресурсний блок.  

При дослідженні функціонального блоку потенціалу стратегічного марке-

тингового управління комерційною діяльністю було проаналізовано стратегічне 

маркетингове планування комерційної діяльності (за такими показниками, як 

здійснення маркетингових досліджень, здійснення стратегічного аналізу комер-

ційної діяльності, розробка стратегічних маркетингових цілей у сфері управління 

комерційною діяльністю, використання інструментів стратегічного маркетинго-

вого планування комерційної діяльності, розробка маркетингових стратегій 

управління комерційною діяльністю), стратегічну маркетингову організацію ко-

мерційної діяльності (за такими показниками: доцільність організаційної струк-

тури, проведення стратегічних змін, розвиненість корпоративної культури підп-

риємства) і стратегічний маркетинговий контроль комерційної діяльності (за по-

казниками: здійснення оцінки ефективності стратегічного маркетингового 

управління комерційною діяльністю, розробка та реалізація коригувальних дій, 

аналіз комерційних ризиків та розробка заходів щодо їх нівелювання).  

Розрахунок середніх показників по групам підприємств показав, що в се-

редньому І, ІІ та ІІІ групи мають середній рівень розвиненості функціонального 

блоку потенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною діяль-

ністю (2,15 бали, 1,99 бали та 1,85 бали відповідно), а ІV група – високий рівень 

його розвиненості (2,62 бали).  

Результати аналізу свідчать про те, що усі підприємства І та ІІІ групи ма-

ють середній рівень розвиненості функціонального блоку. Серед підприємств 

ІІ групи ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ" має високий рівень розвиненості функціональ-

ного блоку (2,46 бали), а інші підприємства даної групи – середній. У ІV групі 

високий рівень розвиненості функціонального блоку мають ТОВ ТБ "Амстор" 

(2,95 бали), ТОВ "Обжора" (2,46 бали) і ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" 

(3,00 бали), а ТОВ "Омега" – середній рівень розвиненості (2,06 бали).  

Маркетинговий блок потенціалу стратегічного маркетингового управління 

комерційною діяльністю включає маркетингову товарну політику (оцінювалась 

за такими показниками, як оптимальність асортименту товарів, управління жит-

тєвим циклом товарів, ефективність упаковки, якість і конкурентоспроможність 

товарів, товарні марки, ефективність позиціонування товарів), маркетингову ці-

нову політику (оцінювалась за такими показниками: фактори, що впливають на 
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цінову політику, цілі ціноутворення, методи ціноутворення, адекватність марке-

тингових цінових стратегій, гнучкість цінової політики, коригування цін), марке-

тингову збутову політику (оцінювалась за показниками: використання прогреси-

вних методів збуту, ефективність збутової діяльності, використання засобів мер-

чендайзингу, оптимальність каналів розподілу), маркетингову комунікаційну по-

літику (оцінювалась за показниками: ефективність рекламної діяльності, викори-

стання засобів СТИЗ, використання паблік рілейшнз, використання пабліситі, 

використання прямого маркетингу, використання директ-мейл, використання 

спонсорингу, використання брендингу), маркетингову кадрову політику (оціню-

валась за такими показниками, як компетентність персоналу, підготовка персо-

налу у сфері стратегічного менеджменту, маркетингова підготовка персоналу, 

система підвищення кваліфікації, досвід роботи персоналу), маркетингову логіс-

тику (оцінювалась за такими показниками: доцільність договірної політики, 

управління товарними запасами, ефективність системи постачання товарів, орга-

нізація транспортних перевезень товарів).  

Проведений аналіз свідчить про те, що в середньому для І і ІV груп харак-

терний високий рівень розвиненості маркетингового блоку потенціалу стратегі-

чного маркетингового управління комерційною діяльністю (2,40 бали і 2,55 бали 

відповідно), а для ІІ і ІІІ груп – середній рівень (2,23 бали і 2,07 бали відповідно).  

Результати аналізу маркетингового блоку показали, що в І групі високий 

рівень розвиненості даного блоку мають ТОВ "Фудсервіс" (2,51 бали), ТОВ "Фі-

рма "Лія" (2,48 бали) і ТОВ "Фірма "Кортес" (2,48 бали), а ТОВ "Моноліт" – се-

редній (2,11 бали). При цьому у ТОВ "Фудсервіс" і ТОВ "Фірма "Лія" найкраще 

розвинута маркетингова логістика (по 3,00 бали), маркетингова збутова політика 

(по 2,74 бали) і маркетингова товарна політика (по 2,70 бали), а найгірше – мар-

кетингова комунікаційна політика (по 1,86 бали). У ТОВ "Фірма "Кортес" най-

краще розвинутий потенціал маркетингової логістики (3,00 бали) і маркетинго-

вої збутової політики (2,74 бали), а найгірше – маркетингової комунікаційної по-

літики (1,86 бали). У ТОВ "Моноліт" найвищий рівень розвиненості маркетинго-

вої логістики (2,79 бали), а найнижчий – маркетингової комунікаційної політики 

(1,70 бали).  

В ІІ групі високий рівень розвиненості маркетингового блоку має ТОВ 

"Ефект" ПФ "БУМ" (2,63 бали), а інші підприємства – середній рівень. У ТОВ 
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"Ефект" ПФ "БУМ" найкраще розвинута маркетингова логістика (3,00 бали), ма-

ркетингова збутова політика (2,81 бали) і маркетингова товарна політика 

(2,75 бали), а найгірше – маркетингова цінова політика (2,33 бали). У ПП "Бель" 

і ВТК "Шахтар" найвищий рівень розвиненості має маркетингова логістика (по 

2,79 бали), а найнижчий – маркетингова комунікаційна політика (по 1,70 бали). 

У ПП "Гарант ЛТД" найкраще розвинута маркетингова кадрова політика 

(2,02 бали), а найгірше – маркетингова комунікаційна політика (1,70 бали).  

ІІІ група характеризується тим, що всі підприємства даної групи мають се-

редній рівень розвиненості маркетингового блоку потенціалу стратегічного мар-

кетингового управління комерційною діяльністю. ТОВ "Кароліна" і ПП "Зевс" 

мають найвищий рівень розвиненості маркетингової збутової політики (2,33 ба-

ли і 2,74 бали відповідно), а найгірший – маркетингової комунікаційної політики 

(по 1,70 бали). У ЗАТ "Юг-торг" найкраще розвинута маркетингова логістика 

(2,79 бали), а найгірше – маркетингова комунікаційна політика (1,70 бали). У ПП 

"Кольрабі" найкраще розвинута маркетингова кадрова політика (2,02 бали), а 

найгірше – маркетингова комунікаційна політика (1,70 бали).  

У ІV групі високий рівень розвиненості маркетингового блоку мають ТОВ 

ТБ "Амстор" (2,74 бали), ТОВ "Обжора" (2,41 бали) і ТОВ "МЕТРО кеш енд кері 

Україна" (2,77 бали), а ТОВ "Омега" – середній (2,31 бали). У ТОВ ТБ "Амстор" 

найкраще розвинуті маркетингова збутова політика (3,00 бали) і маркетингова 

логістика (3,00 бали), а найгірше – маркетингова комунікаційна політика 

(2,46 бали). У ТОВ "Обжора" найвищий рівень розвиненості має маркетингова 

логістика (2,73 бали), а найнижчий – маркетингова комунікаційна політика 

(2,14 бали) і маркетингова товарна політика (2,15 бали). У ТОВ "Омега" сильни-

ми сторонами є розвиненість маркетингової логістики (2,73 бали) і маркетинго-

вої товарної політики (2,57 бали), а слабкою стороною – недостатня розвиненість 

маркетингової комунікаційної політики (1,84 бали). У ТОВ "Метро" найкраще 

розвинута маркетингова збутова політика (3,00 бали) і маркетингова логістика 

(3,00 бали), а найгірше – маркетингова цінова політика (2,51 бали).  

Дослідження ресурсного блоку потенціалу стратегічного маркетингового 

управління комерційною діяльністю проводилось у розрізі інформаційних ресур-

сів (за такими показниками: забезпеченість інформацією щодо стратегічного ма-

ркетингового управління комерційною діяльністю, якість інформації, забезпече-

ність інформаційними технологіями, організація автоматизованих робочих 
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місць, швидкість обробки та передачі інформації, надійність збереження інфор-

мації), матеріальних ресурсів (за такими показниками, як використання основних 

фондів підприємства, ефективність використання торговельної площі, ефектив-

ність використання складських приміщень, оновлення устаткування), фінансових 

ресурсів (за показниками: фінансова стійкість, ліквідність активів, ефективність 

використання обігових коштів, забезпеченість власними обіговими коштами, ре-

нтабельність комерційної діяльності), трудових ресурсів (за такими показника-

ми: плинність кадрів, рівень освіти персоналу, оптимальність вікової структури 

персоналу) і часових ресурсів (за такими показниками, як планування робочого 

часу, врахування фактору часу у здійсненні стратегічного маркетингового 

управління комерційною діяльністю, швидкість і своєчасність прийняття управ-

лінських рішень).  

Результати дослідження свідчать про те, що в цілому високий рівень роз-

виненості ресурсного блоку потенціалу стратегічного маркетингового управлін-

ня комерційною діяльністю має лише ІV група (2,55 бали), а інші групи підпри-

ємств – середній рівень (І група – 2,28 бали; ІІ група – 2,13 бали; ІІІ група – 

2,03 бали).  

Високий рівень розвиненості ресурсного блоку мають ТОВ "Ефект" ПФ 

"БУМ" (2,51 бали), ТОВ ТБ "Амстор" (2,62 бали), ТОВ "Омега" (2,72 бали), ТОВ 

"МЕТРО кеш енд кері Україна" (2,72 бали). Інформаційні ресурси найкраще роз-

винуті у ТОВ "Омега" (2,60 бали), ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" (2,60 ба-

ли), ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ" (2,47 бали), ТОВ ТБ "Амстор" (2,47 бали), а найгі-

рше – у ВТК "Шахтар" і ЗАТ "Юг-торг" (по 1,66 бали). Матеріальні ресурси най-

краще використовуються в ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" (2,76 бали), 

ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ" (2,76 бали), ТОВ ТБ "Амстор" (2,52 бали), ТОВ "Оме-

га" (3,00 бали), а інші підприємства мають середній рівень розвиненості цих ре-

сурсів. Найвищий рівень розвиненості фінансових ресурсів мають ТОВ "Фірма 

"Лія" (2,61 бали), ТОВ "Фірма "Кортес" (2,39 бали), ТОВ "Фудсервіс" (2,39 ба-

ли), а інші підприємства мають середній рівень розвиненості цих ресурсів. Тру-

дові ресурси найкраще розвинуті у ТОВ ТБ "Амстор" (3,00 бали), ТОВ "Омега" 

(3,00 бали), ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" (3,00 бали), ТОВ "Ефект" ПФ 

"БУМ" (2,63 бали), ТОВ "Обжора" (2,63 бали), а в інших підприємствах – серед-

ньо. Найвищий рівень розвиненості часових ресурсів мають ТОВ ТБ "Амстор" 
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(3,00 бали), ТОВ "Омега" (3,00 бали), ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" 

(3,00 бали), ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ" (2,70 бали), а інші підприємства мають се-

редній рівень.  

В цілому дослідження потенціалу стратегічного маркетингового управлін-

ня комерційною діяльністю показало, що високий рівень його розвиненості ма-

ють ТОВ "МЕТРО кеш енд кері Україна" (2,83 бали), ТОВ ТБ "Амстор" (2,76 ба-

ли), ТОВ "Ефект" ПФ "БУМ" (2,53 бали), ТОВ "Фудсервіс" (2,35 бали), ТОВ 

"Омега" (2,35 бали), ТОВ "Фірма "Лія" (2,34 бали), ТОВ "Фірма "Кортес" 

(2,34 бали), ТОВ "Обжора" (2,34 бали), а інші підприємства – середній рівень.  

Узагальнення результатів аналізу розвиненості потенціалу стратегічного 

маркетингового управління комерційною діяльністю здійснено з використанням 

розробленої методики, яка подана у таблиці.  

Таблиця. Рекомендована модель оцінки розвиненості потенціалу  
стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю 

Математичний вигляд Умовні позначення Примітки  

3
RMFРП КККІ ⋅⋅=

 
 

ІРП – інтегральний показник розвиненості по-
тенціалу стратегічного маркетингового управ-
ління комерційною діяльністю; 
КF – показник розвиненості функціонального 
блоку потенціалу (від 1 до 3 балів); 
КM – показник розвиненості маркетингового 
блоку потенціалу (від 1 до 3 балів); 
КR – показник розвиненості ресурсного блоку 
потенціалу (від 1 до 3 балів).  

Якщо 1,0 < ІРП < 1,67, то 
рівень розвиненості потен-
ціалу є низьким; 
якщо 1,67 < ІРП < 2,33, то 
рівень розвиненості потен-
ціалу є середнім; 
якщо 2,33 < ІРП < 3,0, то рі-
вень розвиненості потенціа-
лу є високим.  

Висновки. В процесі дослідження було проведено аналіз розвиненості по-

тенціалу стратегічного маркетингового управління комерційною діяльністю 

16 торговельних підприємств у розрізі його складових. Розрахунок середніх по-

казників по групам підприємств показав, що в середньому І, ІІ та ІІІ групи мають 

середній рівень розвиненості функціонального блоку потенціалу стратегічного 

маркетингового управління комерційною діяльністю (2,15 бали, 1,99 бали та 

1,85 бали відповідно), а ІV група – високий рівень його розвиненості (2,62 бали). 

Проведений аналіз свідчить про те, що в середньому для І і ІV груп характерний 

високий рівень розвиненості маркетингового блоку потенціалу стратегічного 

маркетингового управління комерційною діяльністю (2,40 бали і 2,55 бали від-

повідно), а для ІІ і ІІІ груп – середній рівень (2,23 бали і 2,07 бали відповідно). 

Результати дослідження свідчать про те, що в цілому високий рівень розвинено-

сті ресурсного блоку потенціалу стратегічного маркетингового управління коме-

рційною діяльністю має лише ІV група (2,55 бали), а інші групи підприємств – 

середній рівень (І група – 2,28 бали; ІІ група – 2,13 бали; ІІІ група – 2,03 бали). 
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Розроблена методика оцінки розвиненості потенціалу стратегічного маркетинго-

вого управління комерційною діяльністю сприятиме підвищенню ефективності 

комерційної діяльності підприємств та одержанню конкурентних переваг у дов-

гостроковій перспективі.  
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В статье разработана методика анализа развитости потенциала стратегического маркетингового 
управления коммерческой деятельностью предприятий, исследован потенциал торговых предприятий в 
разрезе его составляющих: функциональный блок, маркетинговый блок и ресурсный блок, а также 
предложена модель оценки развитости потенциала стратегического маркетингового управления ком-
мерческой деятельностью предприятий.  

Ключевые слова: коммерческая деятельность; стратегическое маркетинговое управление; по-
тенциал стратегического маркетингового управления коммерческой деятельностью.  

The method of analysis of developed of potential of strategic marketing management commercial ac-
tivity of enterprises is developed in the article, potential of point-of-sale enterprises is investigational in the cut 
of his constituents: function box, marketing block and resource block, and also the model of estimation of 
developed of potential of strategic marketing management commercial activity of enterprises is offered.  

Keywords: commercial activity; strategic marketing management; potential of strategic marketing 
management commercial activity.  
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
МЕТАЛУРГІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Розглянута сутність та особливості системи управління металургійним підприємством. Запропоновані 
шляхи щодо удосконалення системи управління для економічної стійкості та конкурентоздатності під-
приємства.  

Ключові слова: система управіння підприємством, організаційна структура, ефективність 
управління.  

Вступ. Розвиток української економіки на сучасному етапі суттєво зміц-

нює місце і роль підприємства у системі економічних відносин. Підприємство 

виступає як первинна, основна ланка народного господарства України. Множина 

цілей і завдань, що стоять перед підприємствами різного класу складності і різ-

ної галузевої приналежності, призводить до того, що для управління ними потрі-

бні спеціальні знання, методи й прийоми, що забезпечують ефективну спільну  
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