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Запропоновано визначення ринкового потенціалу підприємства як максимальних можливостей за-
доволення попиту цільових ринків за рахунок реалізації товарів та послуг. Запропоновано методику 
розрахунку ринкового потенціалу на підставі визначення інтегрального індексу зростання попиту на 
ринку та ринкової долі підприємства. 
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Вступ 

Концепція управління стратегічним потенціалом підприємства передбачає визначення складо-
вих макропотенціалу, до яких в першу чергу відноситься ринковий потенціал підприємства торгі-
влі. Питання визначення ринкового потенціалу розглядались у наукових працях таких вітчизняних 
та зарубіжних вчених, як Н. А. Аткіна [1], А. Банчева [2], Т. С. Броннікова [3], А. А. Воронов [4],  
С. Н. Ілляшенко [5], Т. Йенер [6], Ф. Котлер [7], Т. Ю. Салютіна [8], В. Ханжина [9] та інші. Але 
аналіз вказаних робіт дозволяє констатувати що на теперішній час в економічній літературі з пи-
тань стратегічного аналізу і управління потенціалом підприємства не існує єдиного підходу до 
визначення поняття «ринковий потенціал підприємства», його аналізу та оцінки, формування і 
використання в процесі стратегічного управління торговельним підприємством. Тому метою 
статті є запропонування поняття і розробка методики розрахунку ринкового потенціалу торго-
вельного підприємства як складової його стратегічного потенціалу. 

Основний текст статті 

Під ринковим потенціалом автори сучасної економічної літератури розуміють сукупність засо-
бів і можливостей підприємства щодо реалізації ринкової діяльності на певній території [6, с. 84; 
8, с. 13] (але автори не розкривають, що саме вони розуміють під ринковою діяльністю); можли-
вість управління ресурсами підприємства на певних етапах його розвитку в цілях ефективної взає-
модії з ринком [1; 2, с. 92; 9] (але не зрозуміло, як саме визначається ефективна взаємодія з рин-
ком); підсистему системи потенціалу підприємства, що відображає ступінь відповідності внутріш-
ніх ресурсних можливостей підприємства ринковому попиту [3, с. 24; 5, с. 99] (але ринкові мож-
ливості формуються у зовнішньому середовищі і внутрішні ресурсні можливості підприємства тут 
ні до чого); можливості підприємства, що діє в умовах ринкового середовища, здійснювати роботу 
із задоволення запитів споживачів, використовуючи найефективніше наявні ресурси [4, с. 5] (але 
не уточнюється яку саме роботу має на увазі автор — товарну, асортиментну, цінову, маркетинго-
ву політику, збутову діяльність, тощо). 

Визначення ринкового потенціалу, на нашу думку, перш за все має базуватися на визначенні 
ринку як сукупності наявних і потенційних покупців певного товару [7, с. 28] і передбачати задо-
волення їх попиту. 

Резюмуючи думки авторів з приводу визначення ринкового потенціалу підприємства і врахо-
вуючи положення запропонованої концепції управління стратегічним потенціалом та особливості 
діяльності торговельних мереж, доцільно запропонувати таке визначення: 

Ринковий потенціал торговельного підприємства — це максимальні можливості задоволення 
попиту цільових ринків за рахунок реалізації товарів та послуг з метою максимізації товарооборо-
ту і оптимізації ринкової позиції підприємства. 

Із запропонованого визначення очевидно, що ринковий потенціал торговельної мережі, основ-
ною діяльністю якої є торгівля продуктами харчування, формується під впливом економічних 
чинників макрооточення (зростання споживання продуктів харчування, зростання чисельності 
населення, зростання доходів домогосподарств, зростання частки витрат домогосподарств на про-
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дукти харчування), які є чинниками прямої дії на підприємство, оскільки визначають стратегічні 
перспективи розвитку і попит на ринку продуктів харчування та залежать від ринкової позиції 
підприємства, що визначається його ринковою долею. 

Аналіз ринку продуктів харчування Донецької області подано в табл. 1. 
Таблиця 1 

Динаміка середньоосібного споживання продуктів харчування в Донецькій області (розроблено на підставі 
http://govorit.donetsk.ua) 

Назва групи продуктів харчування 
Споживання на одну особу, кг Темп  

зростання, % 

Середнє спожи-
вання в Україні 

за 2012 рік 2010 2011 2012 

М’ясо і м’ясопродукти 59,8 60,2 66,7 111,5 54,4 
Молоко і молокопродукти 178,2 188,2 200,5 112,5 214,9 
Яйця, шт. 308 331 321 104,2 307 
Хлібні продукти 106,5 105,5 103,8 97,5 109,4 
Картопля 106,5 121,4 116,6 109,5 140,2 
Овочі і продовольчі баштанні культури 150,7 169,3 164,3 109,0 163,4 
Плоди, ягоди, виноград 52,3 59,8 62,7 119,9 53,3 
Риба і рибні продукти 17,2 16 15 87,2 13,6 
Цукор 39,2 40,5 38,4 97,5 37,6 
Рослинна олія 15,4 14,5 13,3 86,4 13,0 

Середній індекс зростання споживання 1,035 

Примітка. Наведені показники містять дані не лише про чисте споживання продукту, але і про споживання у складі 
інших продуктів (олії — в консервах, цукру — в кондитерських виробах, тощо). 

Як видно з табл. 1, протягом досліджуваного періоду в Донецькій області спостерігаються тенде-
нції зростання середньо осібного споживання більшості продуктів харчування, а саме: м’яса — на 
11,5 %, молока — на 12,5 %, яєць — на 4,2 %, картоплі — на 9,5 %, плодів і ягід — на 19,9 %, при 
цьому спостерігається незначне скорочення споживання риби, цукру, рослинної олії, але і за цими 
групами товарів споживання у Донецькій області більше ніж в середньому по Україні. В цілому, 
табл. 1 дозволяє зробити висновок про зростання споживання продуктів харчування в Донецькій 
області за досліджуваний період в середньому на 3,5 % що свідчить про перспективність цього 
ринку. 

За даними офіційного сайта Головного управління статистики Донецької області  чисельність 
населення Донецької області в 2012 році складає 4352,7 тис. осіб (9,6 % народонаселення України) 
і в останні роки зростає в середньому зі швидкістю 7,7 % на рік (тобто індекс зростання ринку 
складає 1,077), 60 % населення Донецької області працює (зростання частки працюючих складає в 
середньому 2,8 % на рік).  

За 2012 рік сукупні середньомісячні ресурси домогосподарства Донецької області склали  
4625 грн., що більше ніж у 2011 році на 13,3 % (тобто індекс зростання сукупних ресурсів домого-
сподарства складає 1,13). Середньомісячні витрати домогосподарств в 2012 році склали 3607 грн., 
що на 5,4 % більше витрат 2011 року; в структурі сукупних витрат домогосподарств питома вага 
витрат на продукти харчування склала 52,8 % у 2012 році проти 54,3 % у 2011 році та 51,4 у 2010 
році (тобто середній індекс зростання частки витрат на продукти харчування складає 1,01). 

Аналіз динаміки ринкової частки дає підставу зробити висновки про те, що досліджуються сім 
підприємств-лідерів ринку продуктів харчування, які займають біля 80 % ринку; всі підприємства 
мають позитивну тенденцію зростання ринкової частки протягом останніх років; максимальну 
ринкову частку в Донецькій області мають мережі супермаркетів «Амстор» та дискаунтерів 
«АТБ»; лідерами за темпами зростання ринкової частки є мережі дискаунтерів «АТБ» та «Брусни-
чка» (ТОВ «Український ритейл»). 

Ринковий потенціал підприємства визначається як можливість зростання попиту на ринку про-
дуктів харчування з урахуванням положення підприємства на даному ринку. Для розрахунку рин-
кового потенціалу підприємства на першому етапі пропонується визначати інтегральний індекс 
зростання попиту на ринку за формулою 

                      4зп зсп зр зсрд здв ,I I I I I= ⋅ ⋅ ⋅                (1) 

де Iзсп —  індекс зростання споживання продукту; Iзр — індекс зростання ринку; Iзсрд — індекс зрос-
тання сукупних ресурсів домогосподарства; Iздв — індекс зростання частки витрат домогосподарс-
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тва на продукт. 
Таблиця 2 

Визначення інтегрального індексу зростання попиту на ринку продуктів харчування  
Донецької області і ринкового потенціалу підприємств (авторська розробка) 

Чинники Вхідні значення Результативне значення 

1. Визначення інтегрального індексу зростання попиту на ринку 
Індекс зростання споживання продукту 1,035 

Інтегральний індекс зростання  
попиту на ринку 

зп 1,05I =∑  

Індекс зростання ринку 1,077 
Індекс зростання сукупних середньомісячних  
ресурсів домогосподарства 1,13 

Індекс зростання частки витрат на продукти харчування 1,01 
2. Визначення ринкового потенціалу підприємств 

Підприємство Ринковий  
потенціал 

Коефіцієнт використання ринкового 
потенціалу 

ПАТ «Ашан Україна Гіпермаркет» 1,0241 1,0536 
ТОВ «Торговий будинок «Амстор» 1,2709 0,8144 
ТОВ «ТЦ «Обжора» 1,1302 0,8954 
ТПГ «Fozzy Group «Сільпо» 1,0347 1,0351 
ПАТ «Фуршет» 1,0263 1,0154 
ТОВ «АТБ-маркет» 1,2667 0,8739 
ТОВ «Український ритейл» 1,1061 0,9412 

 
На другому етапі визначається ринковий потенціал підприємства 

 зп РД
100РП 1 ,I ⋅∑= +      (2) 

де РД — ринкова доля підприємства.  
Як видно з табл. 2, ринковий потенціал підприємства являє собою індекс можливого зростання 

товарообороту підприємства під впливом зростання ринку за умови збереження ним наявної рин-
кової частки. 

Коефіцієнт використання ринкового потенціалу пропонується розраховувати за формулою 
 рп тКв ф РП,I=       (3) 

де  тфI  — фактичний індекс зростання товарообороту підприємства. 
Якщо коефіцієнт використання ринкового потенціалу більший ніж одиниця, це означає що фа-

ктичні темпи зростання товарообороту підприємства перевищують ринковий потенціал. 

Висновки 

На підставі аналізу сучасної економічної літератури з питань управління ринковим потенціалом 
підприємства запропоновано авторське визначення ринкового потенціалу торговельного підпри-
ємства як можливість задоволення попиту цільових ринків шляхом реалізації товарів та послуг з 
метою максимізації товарообороту і оптимізації ринкової позиції підприємства. Запропонована 
методика розрахунку ринкового потенціалу торговельного підприємства на підставі визначення 
інтегрального індексу зростання попиту на ринку, що об’єднує індекси зростання споживання 
продукту, зростання ринку, зростання сукупних ресурсів домогосподарства, зростання частки ви-
трат домогосподарства на продукт та ринкової частки підприємства. В результаті розраховано 
ринковий потенціал семи провідних торговельних мереж Донецької області та коефіцієнт його 
використання. 
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потенциала на основе определения интегрального индекса роста спроса на рынке и рыночной доли предприятия  
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