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Мета досліджень, відображених у цій статті, – визначити маркетингові підходи до 
реалізації економічної стратегії промисловими підприємствами. Сучасне підприєм-
ництво орієнтується на поєднання управління ресурсами із постійною орієнтацією на 
розширення масштабів власного бізнесу за рахунок вивчення споживчого попиту і 
випуску на цій підставі нових видів продукції або (та) виходу на нові ринки збуту. Тому, 
у світовій практиці нині спостерігається тенденція переходу від стратегічного 
планування до стратегічного менеджменту, який ґрунтується на маркетингових засадах. 

By a purpose researches which found a reflection in this article, it was to define the 
marketings going near realization of economic strategy industrial enterprises. A modern 
enterprise is oriented on connection of management resources with a permanent orientation on 
expansion of scales of own business due to the study of consumer demand and issue on that 
ground of new types of products or (but) going into the new markets of sale. Therefore, in 
world practice presently there is a transition tendency from the strategic planning to the 
strategic management which is based on marketings principles. 

Постановка проблеми. Економічний розвиток, який спостерігався у світі наприкінці 80-х 
років ХХ століття – на початку ХХІ був зумовлений насамперед зміною орієнтирів в управлінні. 
Якщо ще у 70-х роках можна було ефективно здійснювати управління переважно за рахунок 
маневрування ресурсами і витратами, що було виправдано наявністю ринку виробника, тобто 
перевагою попиту над пропозицією, то вже на початку 80-х ситуація докорінно змінюється: 
пропозиція істотно перевищує попит, тим більше, що більшість конкуруючих виробів мають майже 
однакові якісні і технологічні характеристики. За таких умов для досягнення бажаного результату в 
бізнесі підприємці змушені були переглянути свою ділову стратегію. 

Проблеми формування стратегії з розряду теоретичних питань перетворюються на програмні 
питання розвитку підприємств і корпорацій. Водночас у сфері стратегічного управління є низка 
проблем, з якими щодня зіштовхується керівник: 1) труднощі узгодження конкретних управлінських 
рішень із стратегією; 2) можливість контролювати лише фінансові показники; 3) відсутність 
взаємозв’язку між загальною місією корпорації та стратегіями її окремих підрозділів; 4) на під-
приємствах немає чіткого взаємозв’язку між бюджетами, системою мотивації та загальною стратегією; 
5) неможливо оцінити ефективність заходів та проектів щодо реорганізації управління підприємством.  

 
Аналіз останніх досліджень і результатів. Зазначимо, що ці питання актуалізувались не 

сьогодні. Їх зіставили такі науковці, як Девід Нортон і Роберт Каплан, Кіс Ван дер Хейден і Пол 
Хоемакер, Пітер Сендж та А. Фурсов а також деякі інші. 

У працях російського науковця П. Градова розглядаються не лише питання стратегічного 
управління підприємством, але й можливості його реалізації за умови різних варіантів економічної 
стабільності та передбачуваності. 

Проте більшість науковців розглядають окремі елементи реалізації економічної стратегії, не 
приділяючи уваги її маркетинговій компоненті. 

 
Постановка цілей. Мета досліджень, відображених у цій статті, – визначити маркетингові 

підходи до реалізації економічної стратегії промисловими підприємствами. 
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Відповідно до поставленої мети можна сформулювати і певні завдання дослідження, за 
допомогою яких буде реалізовуватися основна мета: визначити головні складові економічної 
стратегії підприємства та оцінити можливий вплив маркетингових заходів на підвищення її 
ефективності; проаналізувати стан стратегічного управління економічною діяльністю підприємств 
на рівні регіону та розглянути можливі напрями його покращання за рахунок маркетингового 
інструментарію; запропонувати практичні рекомендації щодо застосування стратегічного мар-
кетингу на підприємствах. 

Усе вищезазначене, а також деякі інші аспекти поєднання маркетингового та стратегічного 
управління відображено у статті. 

 
Виклад основного матеріалу. Сучасне підприємництво орієнтується на поєднання уп-

равління ресурсами (зокрема і скорочення у разі необхідності капіталу і витрат) із постійною 
орієнтацією на розширення масштабів власного бізнесу за рахунок вивчення споживчого попиту і 
випуску на цій підставі нових видів продукції або (та) виходу на нові ринки збуту. 

Розвиток бізнесу зовсім не означає скорочення його масштабів у спробі підвищити його 
результативність; навпаки, він вимагає бачення стратегічної перспективи, яка, своєю чергою, дає 
змогу розробити програму розвитку. Однією з переваг такого підходу є те, що він дає змогу 
запобігти негативним емоційним реакціям, які можуть виникнути на першому етапі змін. Якщо 
розпочати перебудову з оголошення про скорочення ресурсів, тобто витрат і капіталу, можна 
спровокувати негативну реакцію трудового колективу, що значно ускладнить ситуацію. 

Іншою перевагою такого підходу є те, що він дає можливість швидко розпочати адаптацію 
ресурсів до вимог майбутньої програми дій. 

Отже, у світовій практиці нині спостерігається тенденція переходу від стратегічного 
планування до стратегічного менеджменту, який ґрунтується на маркетингових засадах. 

Стратегічне планування, яке в нашій країні також широко використовувалось за часів 
Радянського Союзу, ґрунтувалося на прийнятті рішень і контролі за їхнім виконанням. Стратегічні 
зусилля фокусувалися на здійсненні радикальних заходів, до яких були залучені фахівці-управлінці 
вищої ланки, які відповідали насамперед за штабні функції. 

Самі рішення приймалися у такій послідовності: 
− формулювання цілей; 
− розроблення стратегії або знаходження шляхів досягнення цілей; 
− вибір заходів. 
Така логіка призвела до того, що стратегія виявилася привілеєм вищого керівництва. Як 

зауважував Р.Х. Хейс, стратегічне планування було швидше мапою, котра слугувала для вибору 
шляхів до тієї чи іншої цілі, ніж компасом, покликаним допомогти відшукати правильний орієнтир 
у складній ситуації. 

Сучасна стратегія ґрунтується на підприємництві більшості і складається з таких етапів: 
1) проникнення у суть умов, в яких працює галузь; 
2) осмислення завдань, що постають перед підприємством; 
3) розроблення альтернативних підходів щодо розвитку організації. 
Ці варіанти проектів зумовлюють вибір такого варіанта стратегії розвитку, який може надати 

організації найбільші економічні та соціальні вигоди.  
Водночас, як свідчить досвід діяльності українських підприємств, більшість з них займається 

лише поточним плануванням, яке охоплює період до року, рідше – три роки. Разом із тим, вибрані 
стратегії розвитку не мають фінансового обґрунтування. Крім того, стратегічне планування 
повинно враховувати стан конкурентного середовища.  

Це підтвердилось під час маркетингових досліджень промислових підприємств 
Хмельниччини. Нами було здійснено анкетування керівників понад 40 підприємств великого, 
середнього і малого бізнесу підприємств машинобудування та легкої промисловості, які ведуть 
свою діяльність у місті Хмельницькому та Хмельницькій області. 
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Отримана інформація дає підстави стверджувати, що більше ніж 50 % керівників, зокрема 
маркетингових підрозділів не складають стратегічних планів (у нашому випадку термін 
стратегічного планування задавався інтервалом 3–5 років). Лише 67 % складають плани на термін 
1–3 роки. Відтак, це свідчить про недостатню увагу з боку власників та керівників підприємств 
промислового сектору до питань формування економічної стратегії підприємства. 

Нами був виявленим той факт, що близько 70 % респондентів визначили маркетингову 
діяльність як “осередок витрат”, протиставляючи їй збутову діяльність підприємства. Це свідчить, 
насамперед, про те, що керівництво підприємств не усвідомлює всієї важливості використання 
маркетингового інструментарію в процесі формування і реалізації економічної стратегії 
підприємства. У свідомості більшості керівників маркетинг асоціюється з рекламою та PR-захо-
дами, вони не залучають маркетологів до проектування нової продукції та формування цінової 
політики. Натомість, ми вважаємо, що саме ці дві позиції мають бути вирішальними у діяльності 
будь-якого маркетингового підрозділу, для того, щоб інженерний геній не перетворив товар на 
головний біль працівників збутової служби, а ціна не відштовхнула потенційного споживача. Крім 
того, маркетинг повинен розглядатися як стратегічний інструмент ринкової розвідки, який формує 
орієнтири для реалізації економічної стратегії підприємства у конкурентному ринковому 
середовищі. 

Стратегічні цілі повинні бути зв'язані з конкурентною боротьбою і навіть з конкретним 
конкурентом – лідером галузі. Найнадійніший шлях до досягнення стійкого рівня прибутковості в 
майбутньому – постійна, щорічна, щомісячна і навіть цілодобова боротьба за зміцнення 
конкурентоздатності і поліпшення становища компанії на ринку. 

Отже, стратегія – це методи конкуренції та здійснення бізнесу, які вибирає менеджмент для 
задоволення клієнтів, успішної конкуренції та досягнення глобальної мети організації. 

Розроблення стратегії – це орієнтована на ринок і споживача творча діяльність, що вимагає 
таких якостей, як уміння використовувати ринкові можливості і купівельні потреби, чуття на 
перспективні інновації, готовність до розумного ризику й інтуїтивне розуміння того, що потрібно 
для росту і зміцнення бізнесу. 

Для оцінки і визначення переваг стратегії, як правило, застосовуються три критерії. 
1. Відповідність середовищу. Правильно розроблена стратегія повинна відповідати умовам 

галузі і конкуренції, ринковим можливостям і погрозам, іншим аспектам зовнішнього середовища. 
Стратегія повинна враховувати сильні і слабкі сторони компанії, її компетентність, конкурентні 
можливості, тобто ґрунтуватися на SWOT- аналізі. 

2. Конкурентна перевага. Правильно розроблена стратегія забезпечує стабільну конкурентну 
перевагу. Чим  краще опрацьовані фактори, які забезпечують підприємству  конкурентну перевагу, 
тим вищою буде її ефективність і віддача. 

3. Ефективність. Правильно розроблена стратегія багаторазово підвищує ефективність роботи 
компанії. Правильність вибору стратегії найкраще підтверджується поліпшенням двох показників – 
прибутковості і зміцнення конкурентної і ринкової позиції компанії [1, с.10]. 

Є й інші критерії для оцінки стратегії: повнота охоплення всіх ключових аспектів діяльності, 
внутрішня погодженість складових, ступінь ризику, гнучкість. Їх можна використовувати як 
додаткові до трьох основних критеріїв, але в жодному разі не замість них. 

Не маючи формалізованої стратегії, керівнику складно оцінити, чи у правильному напрямі 
рухається компанія. Підприємства, що здійснюють проекти з удосконалення внутрішньої діяльності 
(а це і проекти впровадження комп’ютеризованих  інформаційних систем, і проекти, пов’язані з 
реорганізацією бізнесів-процесів, реструктуризацією підприємства), часто стикаються із 
труднощами щодо оцінки ефективності того чи іншого заходу. Найчастіше ухвалення рішення 
залежить від бюджету (як правило, насамперед робиться те, що дешевше) і від особистісних 
характеристик людини, яка займається проектом. Як результат – відсутня стратегія пріоритетності 
організаційних заходів і її доволі складно вибудувати. 

Відповідно до статистики, 90 % стратегій, які розробляються на підприємствах, не 
реалізується, – зазвичай вони так і залишаються на папері. [2, с.13] 
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Проблема полягає в неправильному підході до впровадження стратегії. Насамперед, 
стратегію необхідно чітко визначити, створити задачі, поставити цілі, проробити всі альтернативні 
варіанти і тільки тоді впроваджувати. І найголовніше – контролювати, чи дотримується організація 
виробленої стратегії, чи виконуються заплановані заходи, чи досягаються поставлені цілі. 

Ще одна проблема, з нашого погляду, лежить в площині взаємовідносин “ключових” фігур на 
підприємстві. У класичному ланцюжку стратегічного керівництва компанією є чотири основні 
ланки: власник підприємства, директор (виконавчий директор), фінансовий директор (або головний 
бухгалтер) та маркетинг-директор (комерційний директор). З самого початку організації бізнес-
процесу на підприємстві у них різні цілі. Так, власника турбує термін окупності інвестованих 
коштів і можливість їх повернення, виконавчого директора – можливість отримання прибутку, який 
забезпечить повернення інвестицій, фінансового директора – можливість мінімізації витрат і 
забезпечення максимальної віддачі на вкладену гривню інвестицій. А яке місце у цій системі 
цінностей посідає маркетинг-директор? Ми зустрічали кілька підходів стосовно визначення місця і 
ролі маркетинг-директора у системі стратегічного планування діяльності підприємства. Так, деякі 
керівники вважають, що маркетинг-директор має планувати продажі (але чим тоді буде займатися 
відділ збуту?), деякі наділяють його функціями щодо створення іміджу підприємства та його 
продукції (але в такому випадку маркетинг-директор повністю відсторонений від власне діяльності 
підприємства), деякі вважають, що маркетинг-директор цілком зациклений на бренді й тому мова 
цифр для нього є недоступною. Останнім часом негативне ставлення до маркетологів на 
підприємствах починає посилюватись не лише в Україні, але й в економічно розвинених країнах. 
Тому виникають запитання: “Як пов’язати маркетинг з діяльністю підприємства? Як зробити так, 
щоб маркетинг перетворився з “центр витрат” на “центр дохідності”?” 

Ми вважаємо, що маркетинг – це спроможність всієї компанії зрозуміти споживача і 
змінюватися відповідно до його потреб.  

Якщо маркетингом на підприємстві займається лише маркетолог – це велика помилка. 
Результати досліджень потрібні не лише йому. Так, технолог повинен знати про цільову аудиторію 
не менше, ніж працівник рекламного відділу, бо інакше розроблений і запропонований ним продукт 
перетвориться на суцільний головний біль для відділу реалізації. Працюючи з фокус-групами, або 
готуючись до маркетингових досліджень, маркетолог обов’язково повинен залучати виконавчого та 
фінансового директорів, щоб вище керівництво також було в курсі потреб споживачів, на 
вирішення яких орієнтується маркетинг. 

Результати досліджень мають визначати не зміст нового рекламного ролика або назву бренда, 
а всю стратегію підприємства, яка, своєю чергою, повинна реалізовуватися в межах встановленого 
бюджету. Для того, щоб стратегія підприємства могла реалізовуватися, маркетолог має працювати з 
технологом, конструктором, продавцем та фінансистом в одній команді. Керівники усіх підрозділів 
повинні знати і розуміти, як і на чому заробляються гроші. Власне дохід маркетинг-директора та 
працівників маркетингового відділу повинен залежати від загальних фінансових результатів 
компанії. 

Отже, ми вважаємо, що маркетинг з розряду  функціональних стратегій має переміститися у 
розряд корпоративної стратегії підприємства і справді стати філософією бізнеса.  

Водночас навіть стратегія, орієнтована на маркетинг, повинна мати формалізований вигляд і 
давати можливість визначити її результативність. Саме на реалізацію цих завдань спрямована 
система збалансованих показників Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard – не єдина методологія формалізації стратегічних показників. Але вона 
набула значного поширення завдяки тому, що ретельніше опрацьована, ніж усі інші, й існує досвід 
її успішного застосування. 

Система збалансованих показників з'явилася в 1990 році, її творці – Девид Нортон, директор 
Norland Norton Institute, і Роберт Каплан, професор Harvard Business School, які займаються 
вивченням питання ефективності управління, а також пошуком можливостей та інструментів, що 
забезпечують її підвищення. У результаті ними була створена управлінська технологія (концепція) 
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стратегічного й оперативного управління організацією, основана на системі взаємопов'язаних 
стратегічних цілей і показників результативності. 

В основу технології Balanced Scorecard покладено такі ідеї: 
по-перше, використання, поряд з фінансовими, нефінансових показників для оцінювання 

ефективності діяльності підприємства (обсяг нефінансових показників понад  50 %); 
по-друге, цілі й показники є інтегрованими в систему, збалансованими й орієнтованими на 

стратегію; 
по-третє, доведення стратегії всім підрозділам компанії і кожному працівнику (проблеми з 

упровадженням стратегії зазвичай виявляються на нижчому рівні, ніж рівень топ-менеджменту). 
Концепція Balanced Scorecard полягає в наявності так званих взаємопов'язаних перспектив 

або груп цілей, коли стратегія компанії розкладається на чотири складові: 
1) фінанси – формування і чітка фіксація цілей у сфері фінансів; 
2) клієнти – установлення цілей, що повинні бути досягнуті в роботі з клієнтами для 

досягнення фінансових цілей; 
3) процеси – організація внутрішніх процесів на підприємстві для досягнення цілей у роботі з 

клієнтами і цілей розвитку ринку; 
4) навчання і розвиток – визначення завдань у сфері навчання персоналу і розвитку 

інформаційної системи. 
Усі ці цілі повинні бути зв’язані єдиним ланцюжком причинно-наслідкового зв’язку, і в такий 

спосіб задані цілі можуть бути переведені в якесь формалізоване стратегічне ціле. 
Основним поняттям Balanced Scorecard є стратегічна карта за чотирма напрямами, про які 

йшлося вище. Стратегічна карта – це графічне зображення стратегії. 
Стратегія, виражена у вигляді стратегічної карти, спрощує комунікації менеджерів, що 

повинні діяти в єдиному баченні стратегії підприємства. Balanced Scorecard також містить чіткі 
показники (ключові показники результативності, КПР), що характеризують поточний стан 
підприємства і цільовий стан, якого потрібно досягти (див. табл.1), а також заходи – інвестиційні 
проекти, які потрібні для реалізації тієї або іншої мети. 

Ключові показники, що використовуються в Balanced Scorecard  

Напрям Ключовий показник результативності (КПР) 
Фінанси  Рентабельність капіталу. Прибуток на інвестований капітал. Біржова (ринкова) 

вартість акцій. Зростання обсягів продажів. Рух готівкових коштів. Прибуток. 
Податки тощо 

Клієнти  Частка ринку. Рівень задоволення клієнтів. Частка нових клієнтів. Життєвий цикл 
товарів (за асортиментними групами). Рівень якості та відповідності стандартам. 
Сервісне обслуговування. Цінова політика. Виконання строків поставок. Імідж 
продукту та підприємства. Оборот  тощо 

Процеси  Тривалість виробничого циклу. Час налагодження робіт. Час виконання 
замовлення. Час очікування. Частота процесів. Прибутковість. Час виведення на 
ринок. Інноваційний цикл тощо 

Навчання і розвиток Ринкові інновації. Інтелектуальна компетенція. Ступінь задоволення персоналу 
кадровою політикою підприємства. Кількість пропозицій прцівників з оптимізації 
діяльності. Кількість семінарів з навчання персоналу. Плинність кадрів тощо. 

 

У стратегічній карті може використовуватися й інша кількість напрямів: наприклад, для 
компаній, що взаємодіють з державою, виділяються перспективи взаємодії з державою, для 
компаній, бізнес яких залежить від бізнесу партнерів, виділяють окремі перспективи взаємодії з 
партнерами тощо. Найважливішими причинами застосування системи збалансованих показників 
(СЗП) у світі є: 

1. Розгляд нефінансових показників. 
2. Відповідна інформація для керівників про те, що відбувається зі стратегією, на якому етапі 

розвитку з погляду стратегії перебуває підприємство. 
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3. Переклад стратегії на конкретні дії – від місії до конкретних, пов’язаних  у визначеній 
пріоритетності, заходів. 

За нашими даними, на відміну від закордонних компаній, українські підприємства називають 
такі причини застосування СЗП: 

1. Швидке розроблення стратегії компанії і стратегій підрозділів. 
2. Інструмент для розроблення стратегічного плану (плану стратегічних проектів). 
3. Розроблення плану заходів у проекті реорганізації діяльності, визначення цільових 

настанов для удосконалювання бізнес-процесів  і організаційної структури. 
4. Створення системи мотивації персоналу, орієнтованої на стратегічні цілі [2, с.15]. 
Варто зазначити, що в Україні ця технологія досить нова, кількість компаній, що вико-

ристовують Balanced Scorecard, обчислюється лише десятками.  
Усе більша кількість компаній приходить до розуміння, що ефект від заходів, наприклад, з 

удосконалення мотивації персоналу або з реорганізації інформаційної системи, буде різним у 
випадку, коли вони здійснюються з урахуванням поточної ситуації, і коли виконуються, з огляду на 
пріоритети стратегічної мети організації. Деякі компанії почали впровадження системи 
збалансованих показників саме з цієї причини. 

Класично існує кілька фаз побудови системи. Не акцентуючи уваги на фазі «підготовка» (на 
цьому етапі здійснюють всі підготовчі заходи), можна виділити дві основні фази. 

Перша фаза – власне розробка, у ході якої формується стратегічна карта, визначаються і 
зв’язуються  зі стратегічними цілями ключові показники результативності (КПР), визначаються 
стратегічні заходи, призначаються відповідальні за реалізацію цілей. 

Існують приклади (у російській практиці зокрема), коли компанія, розробивши стратегічну 
карту і систему показників, зупиняється на першій фазі, вважаючи, що вже усе зроблено. Але щоб 
система запрацювала, необхідно її впровадити на управлінському рівні. До того, як виконавчий 
директор – перша особа компанії, не почне використовувати Balanced Scorecard у своїй роботі, 
користі від цієї технології не буде, вона так і залишиться на рівні розробки. 

Друга фаза – упровадження технології на всьому підприємстві, у ході якого визначаються 
стратегічні цілі на рівні компанії і всіх підрозділів, здійснюється організація зв’язків  системи 
бюджетування і планування фінансів, а також установлюється система мотивації персоналу на всіх 
рівнях. 

Особливості впровадження Balanced Scorecard в Україні: 
1. Практично відсутня формалізована стратегія розвитку на багатьох підприємствах. Саме 

тому проект упровадження Balanced Scorecard фактично стає проектом розроблення стратегії. 
Побудова стратегії – питання складне, і основне завдання – домовитися про єдине розуміння 
стратегії, погодити різні погляди, сформувати єдине корпоративне бачення. 

2. Одна з найпоширеніших проблем при впровадженні Balanced Scorecard на вітчизняних 
підприємствах – відсутність джерел інформації за багатьма КПР. При визначенні ключових 
показників виявляється, що в компанії немає історії показників результатів її діяльності і складно 
визначити, які з них є першорядними. 

3. Ризик розроблення стратегії «у чотирьох стінах». Коли топ-менеджер відстороняється від 
участі в проекті, існує ризик, що ця система не буде використовуватися вищим керівництвом. У 
такому разі нема сенсу впроваджувати технологію, що розрахована на оптимізацію роботи саме 
управлінського складу. 

4. Відсутність внутрішньої служби стратегічного планування. Часто доводиться зіштов-
хуватися із ситуацією, коли вище керівництво зацікавлене в створенні стратегії розвитку під-
приємства, але в компанії немає конкретних людей, що відповідають за технологічні аспекти 
розробки стратегічних планів, здійснення контролінгу стратегії тощо. В українських компаніях такі 
служби тільки почали формуватися. Зокрема, такі служби нині створюються у провідних 
українських банках.  
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Висновки. Отже, підприємство може формувати не одну, а кілька цілей, але всі вони повинні 
бути взаємоузгодженими і підпорядкованими єдиній місії організації. Цілі складаються в єдину 
цілісну систему, для чого використовується побудова “дерева цілей”. Формуючи “дерево цілей”, 
необхідно знаходити розумний компроміс для того, щоб цілі не суперечили одна одній.  

При визначенні цілей варто максимально уникати суб'єктивного та емоційного підходу. Цілі 
мають формулюватися на підставі відповіді на питання: що являє собою наш бізнес, у якому 
напрямку він розвивається і яким йому варто було б бути. На жаль, саме перехід від під-
приємництва на рівень менеджменту є для більшості підприємств кризовим явищем. Тобто 
підприємець усвідомлює, що необхідно щось змінювати, тому що система втрачає керованість, але 
не бачить виходу із становища. Тому на практиці зазвичай збирається робоча група, яка і 
намагається знайти компромісне рішення щодо формування цілей компанії з урахуванням 
попереднього досвіду, аналізу кон’юнктури ринку та тенденцій подальшого розвитку. 

Цілі необхідно ставити у кожній сфері, де мають бути отримані результати. Сьогодні для 
підприємств найважливішими є сфери фінансової діяльності (фінанси є необхідною передумовою і 
результатом будь-якої комерційно-господарської діяльності) та стратегічної діяльності. Щодо 
стратегічної діяльності, то вона дедалі більше переплітається з маркетинговим спрямуванням 
бізнес-активності підприємств. 

Стратегія, орієнтована на маркетинг, повинна мати формалізований вигляд і давати 
можливість визначити її результативність. Саме на реалізацію цих завдань спрямована система 
збалансованих показників Balanced Scorecard. 

Отже, застосування СЗП дає змогу на практиці: 
− формалізувати стратегію розвитку підприємства і досягти консенсусу між топ-

менеджерами; 
− прорахувати стратегічні альтернативи і зробити обґрунтований вибір; 
− поширити стратегію на всю організацію (бізнеси, регіони, функціональні підрозділи); 
− установити стратегічні пріоритети для заходів і проектів; 
− зв’язати цілі з бізнес-процесами і визначити цільові показники, розробити стратегічно 

орієнтований план реструктуризації; 
− виміряти ступінь досягнення стратегії (через КПР); 
− зв’язати систему мотивування персоналу з ключовими показниками результативності; 
− узгодити систему бюджетів зі стратегією; 
− здійснювати контролінг, сформувавши панель управління керівника (використовуючи 

показники-індікатори). 
Підсумовуючи усе вищесказане, варто відзначити, що використання цієї системи буде тим 

ефективнішим, чим більше воно буде орієнтуватися на маркетингові перспективи діяльності 
підприємства. 
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