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Постановка проблеми. У сучасних умовах ефективна діяль-
ність підприємства значною мірою залежить від якості стратегічно-
го управління, у процесі якого складаються та реалізовуються стра-
тегічні, тактичні та оперативні плани. За результатами проведеного 
дослідження [1–7] окреслено коло проблем, що потребують вирі-
шення. Встановлено, що сучасні системи реагування на зміни у зов-
нішньому та внутрішньому середовищі, такі як ранжування страте-
гічних завдань, управління за сильними та слабкими сигналами в 
умовах невизначеності, управління в умовах стратегічних несподі-
ванок не містять достатньо ефективних механізмів превентивного 
швидкого аналізу загроз середовища та вироблення реакції на них; 
не забезпечують чіткими алгоритмами дій в тих чи інших умовах, 
що призводить до неефективного стратегічного управління. Сучасні 
системи реагування на зміни у середовищі не мають механізму за-
безпечення координації всіх підсистем підприємства та не налашто-
вані на самовдосконалення відповідно до змін умов середовища. 

Одним з найефективніших інструментів вирішення цих проб-
лем є контролінг. Він забезпечує швидке превентивне реагування на 
виникнення загроз у зовнішньому і внутрішньому середовищі та 
здійснення своєчасного корегування стратегії підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам конт-
ролінгу присвячені роботи видатних зарубіжних та вітчизняних 
вчених: П. Хорвата, Р. Манна, Д. Хана, Д. Шнайдера, Е. Майера, 
Й. Вебер, Х. Фольмута, Л.Ш. Лозовського, І. Мартинюка, А.Н. Пет-
рової, С.Н. Петренко, Е.Б. Страродубцевої, І.І. Циглика, І.О. Мозіля, 
Н.В. Кідрякової, А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, С.А. Смірнова, 
О.Д. Гудзинського, Г.О. Швиданенко та інших. У наукових працях 
цих вчених висвітлені теоретичні аспекти контролінгу, його основні 
концепції, однак не запропоновані функціональні моделі контролін-
гу, які б реалізовували його сутність, основні цілі та завдання. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – розробка концеп-
туальної моделі контролінгу, що забезпечувала б рефлексію управ-
лінських рішень та координацію процесу реалізації стратегічних 
планів підприємства відповідно до змін зовнішнього та внутрішньо-
го середовищ організації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. За результа-
тами, отриманими у попередніх дослідженнях [8], можна зробити 
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висновок, що модель стратегічного контролінгу – це система превен-
тивного виявлення загроз середовища організації, їх оцінювання за 
ступенем впливу на показники реалізації стратегії та забезпечення 
своєчасної реакції управління на загрози до виникнення небажаних 
наслідків. Інформаційною базою контролінгу є дані стратегічного та 
оперативного управлінського обліку, дані офіційної статистичної 
звітності.  

Отже, основна мета контролінгу – забезпечити успішну реалі-
зацію стратегії підприємства. 

Для формування концептуальної моделі стратегічного контро-
лінгу визначені його основні завдання та функції. 

Основними завданнями системи контролінгу є: 
– забезпечення керівництва підприємства механізмом своєчас-

ного виявлення та аналізу загроз середовища на початковій стадії їх 
впливу; 

– забезпечення обґрунтованого корегування тактичних та опе-
ративних планів до моменту посилення загроз та початку їх негатив-
ного впливу; 

– забезпечення координації та контролю реалізації планів під-
приємства відповідно до змін середовища у контексті досягнення 
стратегічних цілей; 

– забезпечення рефлексії управління під час стратегічного 
планування на базі інформації контролінгу; 

– методичне забезпечення моделі контролінгу. 
До основних функцій, що реалізуються у системі контролінгу 

відносяться:  
– аналіз процесу реалізації стратегії; 
– визначення, моніторинг та облік факторів середовища, що 

впливають на реалізацію стратегії; 
– контроль визначених показників реалізації планів; 
– координація планів підприємства на основі інформаційного 

забезпечення контролінгу, результатів моніторингу та аналізу сере-
довища; 

– планування та розробка рекомендацій для корекції стратегії; 
– розробка рекомендацій з адаптації організаційної структури 

до змін у середовищі. 
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На основі теоретичних засад контролінгу розроблена концеп-
туальна модель стратегічного контролінгу, яка наведена на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальна модель стратегічного контролінгу 
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контролінгу включає 3 основні етапи: підготовчий, етап функціону-
вання та заключний.  

На підготовчому етапі (блок 1–3) здійснюється:  
1) формування загальної сукупності контрольних точок стра-

тегії «А». Контрольна точка процесу реалізації стратегії – це показ-
ник реалізації стратегії підприємства, який встановлюється відпо-
відно до стратегічних цілей. Сутність контрольних точок стратегії 
створює передумови для оцінювання негативного впливу середо-
вища на реалізацію стратегії; 

2) визначення відповідальних осіб за реалізацію стратегії «А». 
Відповідно до визначеної сукупності контрольних точок встанов-
люються відповідальні працівники, що мають відношення до реалі-
зації стратегії «А»; 

3) розподіл зон контролю за відповідальними особами. Між 
встановленими особами розподіляються зони відповідальності та 
контролю відповідно до функціонального напряму стратегії;  

4) формування масивів загроз внутрішнього та зовнішнього 
середовища, що впливають на контрольні точки. З метою форму-
вання векторів негативних сигналів внутрішнього та зовнішнього 
середовищ, що впливають на реалізацію стратегії «А», здійснюється 
попередній аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища та  
формується загальний масив внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Наступні блоки моделі (блоки 5–9) стосуються етапу функціо-
нування системи контролінгу. 

На початку i-го періоду реалізації стратегії «А» експертним 
шляхом здійснюється формування векторів загроз внутрішнього та 
зовнішнього середовищ. Експерти, використовуючи ситуаційний та 
системний підходи, а також власні спеціальні знання, формують век-
тори внутрішніх та зовнішніх загроз, притаманні і-ому періоду на 
основі визначених на підготовчому етапі загальних масивів загроз. 
У результаті визначаються вектори загроз, які можуть справити 
найбільш відчутний негативний вплив на контрольні точки, настан-
ня яких є найбільш ймовірним. Важливо зазначити, що вектор внут-
рішнього середовища має охоплювати всі внутрішні підсистеми пі-
дприємства, зокрема, виробництво, маркетинг, збут, інформаційна 
система, кадри, управління (організаційна структура, технології)  
та інші. 
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Наступним кроком є кількісне оцінювання ступеня впливу ви-
окремлених внутрішніх та зовнішніх загроз за ступенем їх впливу 
на контрольні точки та їх ранжування. Інструментом такого оціню-
вання може бути метод аналізу ієрархій, запропонований Т. Сааті, 
який дозволяє побудувати ієрархічну модель і сформувати резуль-
туючу таблицю оцінок внутрішніх та зовнішніх загроз за ступенем 
їх впливу на контрольні точки стратегії «А». 

На основі аналізу виділених зовнішніх та внутрішніх загроз із 
найбільшим ступенем впливу на контрольні точки стратегії «А» 
здійснюється корегування стратегії та розробляються заходи щодо 
попередження їх негативного впливу. Процес корегування повто-
рюється протягом n періодів реалізації стратегії. 

Після закінчення терміну реалізації стратегії на заключному 
етапі (блок 10–12) на основі даних про результати реалізації страте-
гії оцінюється ефективність діючої системи контролінгу. У разі ус-
пішної реалізації стратегії здійснюється матеріальне та моральне за-
охочення працівників відповідальних за зони контролю стратегії «А». 

Останнім кроком є накопичення знань та досвіду функціону-
вання системи стратегічного контролінгу з метою подальшого її 
вдосконалення. 

Висновки. У статті розроблена концептуальна модель страте-
гічного контролінгу, яка є спробою вдосконалення системи страте-
гічного управління. На відміну від існуючих систем управління в 
умовах несприятливого зовнішнього середовища модель контролінгу 
включає спеціальний математичний алгоритм своєчасного превен-
тивного виявлення, обліку, ранжування та аналізу загроз середовища і 
механізми оперативної координації процесу реалізації стратегічних 
планів підприємства. Розроблена концепція створює передумови 
формування функціональної моделі стратегічного контролінгу. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИМИДЖ»  

И «РЕПУТАЦИЯ» ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Рассмотрена сущность понятий «имидж» и «репутация» предприя-
тия. Основной целью исследования является установление соотношения между ними. На 
основе анализа литературных источников выделены основные подходы к соотношению 
понятий «имидж» и «репутация»: в соответствии с первым понятием «имидж» и «ре-
путация» – синонимы, а со вторым – они не являются синонимами, при этом соотносят-
ся следующим образом: а) имидж – это составляющая репутации; б) репутация – это 
составляющая имиджа; в) репутация является следствием имиджа, реакцией на него; 
г) имидж и репутация соотносятся между собой как форма и содержание. 

Изучена этимология понятий «имидж» и «репутация», по результатам которой 
установлено, что ключевым при определении имиджа является слово «образ», а репута-
ции – «мнение», «оценка». 

На основе использования системного подхода, теоретических обобщений проведен 
сравнительный анализ исследуемых понятий по следующим признакам: родовое понятие, 
способ формирования, степень отражения реальных характеристик предприятия, уро-
вень объективности, инструмент формирования, направленность воздействия, период 
формирования (утраты), цель и очередность формирования, а также степень рацио-
нальности. 

Доказано, что имидж и репутация предприятия соотносятся между собой как 
форма и содержание. То есть имидж характеризует заявленную позицию предприятия и 
представляет собой целенаправленно формируемый в сознании целевых групп образ, а ре-
путация – объективно сложившееся у целевых групп мнение о деятельности предприятия, 
получившее подтверждение практикой. 


