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БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО
КОНТРОЛЛІНГУ В КОМПАНІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ТИПУ

АНОТАЦІЯ. У дослідженні узагальнено базові аспекти поєднання
та прикладного застосування теоретико–методологічних концеп-
цій Competence Management і Balanced Scorecard для організації
ефективної системи стратегічного контроллінгу в компанії марке-
тингового типу.
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BASIC PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF STRATEGIC
CONTROLLING IN MARKETING COMPANY

ABSTRACT The study summarizes the basic aspects of use a
combination of theoretical concepts Competence Management and
Balanced Scorecard for effective organization of strategic controlling
system in marketing company
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Вступ. Кожне підприємство ідентифікує основні своєї конку-
рентні переваги в напрямку того чи того типу стратегічної пове-
дінки і, залежно від цього, створює власну систему стратегічного
контроллінгу, яка призначена для інформаційного забезпечення
стратегічного процесу на підприємстві. Особливо акту-альним це
питання є для організацій маркетингового типу, взаємодія яких з
ринком має двусторонній характер. Орієнтуючись на поточні по-
треби ринку, підприємства маркетингового типу водночас нама-
гаються заздалегідь підготувати технологію до задоволення май-
бутніх потреб ринку, активно впливаючи на формування
ринкового попиту у майбутніх періодах. За таких умов посилю-
ється важливість проблеми оцінки результативності обраної
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стратегії на етапі її реалізації. Формування інформаційної бази в
системі стратегічного контроллінгу розглядається не лише в ме-
жах цілісної концепції контроллінгу, наприклад [5]. Практика ді-
яльності сучасних підприємств показує необхідність комплексно-
го підходу до формування бази даних стратегічного контроллінгу,
що значно розширює межі досліджуваного методичного інструме-
нтарію. Фрагментарно окремі елементи концепції стратегічного
контроллінгу розглядаються в межах інших наукових напрямків,
зокрема вони представлені у дослідженнях [1, 2, 4]. Концепція
Performance Management (Управління результативністю) визначає
загальні підходи до оцінки результативності стратегії за системою
ключових показників оцінки ефективності бізнесу; Competence
Management (Управління компетенціями) — розглядає процес
розробки стратегії на основі існуючих і потенційних компетенцій;
моделі Performance Measurement, найпоширенішою концепцією з
яких є Balanced Scorecard (Система збалансованих показників),
присвячені розвиненню методичного інструментарію формалізації
стратегічних цілей організації. Відповідно, на сьогодні немає цілі-
сної теоретичної концепції, яка б повністю задовольняла практичні
потреби топ-менеджменту сучасних організацій щодо методики
організації стратегічного контроллінгу.

Постановка задачі (мета). Метою цього дослідження є уза-
гальнення базових принципів поєднання та прикладного застосу-
вання теоретико-методологічних концепцій Competence Manage-
ment і Balanced Scorecard для організації ефективної системи стра-
тегічного контроллінгу в компанії маркетингового типу, здатної
забезпечити інформаційну базу оцінки ефективності реалізації
стратегії, сформульованої з орієнтацією на специфіку діяльності.

Результати. За класифікацією Г. Клейнера [3, с. 172] підпри-
ємства поділяються на «технологічні», «кон’юнктурні», «марке-
тингові» і «технологічної атаки» залежно від способів і ступеня
інтенсивності реагування на фактори, що змушують підприємст-
во до технологічних зрушень, і, як наслідок, зміни у бізнес-
моделі. Умовами зміни технології на підприємстві є:

— наявність засобів, що дозволяють внести зміни в склад і ор-
ганізацію роботи обладнання;

— наявність готових до впровадження науково-технічних і
організаційно-технічних розробок;

— зміна технологічного середовища на підприємствах галузі;
— зникнення з ринку вихідних ресурсів для виробництва про-

дукції при збереженні попиту на неї;
— різке падіння попиту на традиційну продукцію підприємства.
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При цьому перші дві умови є необхідними, останні три при-
зводять до змін технології тільки при наявності перших. Система
стратегічного контроллінгу на підприємстві повинна забезпечу-
вати накопичення і аналіз інформації зовнішнього середовища,
що дозволить підприємству підготуватись і швидко адаптуватись
до змін середовища.

Взаємодія підприємств маркетингового типу з ринком має дво-
сторонній характер «ринок-підприємство». Відповідно, система
показників повинна бути спрямована на реєстрацію в системі кон-
троллінгу періодичних показників (маркерів) для оцінки економі-
чного стану підприємства за критеріями наявності чи відсутності
перерахованих умов зміни технології. Протягом одного стратегіч-
ного циклу (від початку до завершення реалізації окремої стратегії
підприємства) систему контроллінгу потрібно розглядати в двох
аспектах: контрольному — з метою визначення досяжності страте-
гічних планів, і плановому — з метою актуалізації бази даних для
розробки нової стратегії з урахуванням змін середовища. Система
економічних показників діяльності підприємства для оцінки ефек-
тивності його стратегії, таким чином, узгоджується із виділеними
компетенціями відповідно до концепції Competence Management,
формалізується відповідно до сформульованих стратегічних цілей
з урахуванням вимог Performance Management; та складається із
фінансових і нефінансових показників (Balanced Scorecard), відо-
бражаючи різні аспекти операційної діяльності підприємства (клі-
єнти, бізнес-процеси, розвиток і фінанси) і зв’язок між системами
операційного і стратегічного контроллінгу.

Відповідно, можна виділити такі аспекти аналізу діяльності
підприємства з метою діагностики ефективності застосування те-
оретико-методологічних концепцій Competence Management і
Balanced Scorecard з метою пошуку напрямків підвищення ефек-
тивності системи контроллінгу.
Можливість ідентифікації зміни ключових компетенцій на

основі системи показників стратегіч-ного контроллінгу. Важли-
во сформувати систему економічних показників з орієнтацією
лише на ключові сфери управління підприємством, які менедж-
мент здатен аналізувати відповідно до свого професіо-налізму,
прозорості ринкових умов господарювання, розвиненості систе-
ми управлінського обліку, оптимальності первинного документо-
обороту та швидкості реєстрації інформації в інформаційній сис-
темі підприємства.
Забезпечення бази порівняння досягнутого рівня показників із

середньоринковими показниками, що свідчить про якість форму-
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вання самої стратегії і правильності визначення ключових компе-
тенцій. Якщо показники підприємства низькі — ми втрачаємо ба-
зові компетенції, або не вірно визначили стратегічні цілі. Систе-
ма показників повинна створювати у керівників максимально
можливе повне уявлення про ключові компетенції та фінансово-
економічний стан окремого бізнесу. Щодо маркетингових показ-
ників необхідно у першу чергу орієнтуватись на динаміку влас-
них показників щодо обсягів продаж і порівняння власних цін з
середньоринковими в окремих ринкових сегментах.
Порівняння планових і фактичних значень показників. На ос-

нові результатів порівняльного аналізу можна говорити про дося-
гнення планових значень, що свідчить про ефективність реаліза-
ції даної стратегії на цьому підприємстві. Систему економічних
показників діяльності підприємства доцільно визначати на основі
методології BSC. Проблеми практичного використання методо-
логії BSC полягає у визначенні дійсно інформативних показників
у проекціях персонал і бізнес-процеси і організації реєстрації пе-
рвинної інформації для їх розрахунку в системі управлінського
обліку (бюджетування), тому що, як правило, такої інформації
немає в системі бухгалтерського обліку і її оцінка та аналіз є до-
сить суб’єктивними за своєю природою. Задача формування сис-
теми показників у цих проекціях прямо залежить від розвиненос-
ті управлінського обліку, який являє собою систему збору та
реєстрації інформації про планові та фактичні результати функ-
ціонування найважливіших процесів і аспектів бізнесу. Тому по-
трібно при визначенні набору таких показників проводити їх
аналіз на предмет відповідності задачам стратегічного контрол-
лінгу, що вирішуються за їх допомогою.

Висновки. Ураховуючи складність і багатогранність предмету
дослідження, маємо визнати, що тезисно неможливо розкрити всі
аспекти прикладного застосування теоретико-методологічних
концепцій Competence Management і Balanced Scorecard для орга-
нізації ефективної системи стратегічного контроллінгу На своє
подальше дослідження очікують проблеми вибору показників у
системі BSC, які для підприємств маркетингового типу є дійсно
інформативними для виявлення ключових ринкових тенденцій та
напрямки адаптації підприємств до зміни умов середовища.
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CROSS-CULTURAL MANAGEMENT AS AN OBJECTIVE
NEED FOR UKRAINIAN COMPANIES

ABSTRACT. Globalization processes make cross-cultural manage-
ment more and more widespread worldwide. Rapid integration of
Ukraine into European and global business environment opens new
opportunities and makes it essential to implement cross-cultural
practices in Ukrainian companies’ management. In our research we
illustrate the objective preconditions for cross-cultural management in
Ukraine and show possible outcomes of its effective implementation.

KEY WORDS: cross-cultural management, globalization, corporate
culture, organizational culture, Ukraine.

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ОБ’ЄКТИВНА
ПОТРЕБА УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

АНОТАЦІЯ. Глобалізаційні процеси сприяють подальшому поши-
ренню крос-культурного менеджменту в світі. Швидка інтеграція
України до європейського та глобального бізнес-середовища від-
криває нові можливості та робить необхідним запровадження




