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ВСТУП
Управління маркетингом розглядають як практич�

не здійснення ретельно продуманої інтегрованої по�
літики підприємства на ринку. Сюди включається: орга�
нізація, аналіз, планування, проведення заходів, спря�
мованих на досягнення конкретної мети підприємства
на ринку, облік, контроль і координація. Орієнтація
підприємств на маркетинг передбачає необхідність ре�
алізації трьох груп заходів: організаційних, адміністра�
тивно�правових і науково� методичних. Саме ці пробле�
ми розглядаються в статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Маркетингова діяльність підприємства включає

організацію, аналіз, реалізацію і контроль маркетинго�
вої діяльності, а контроль маркетингової діяльності —
це відповідність реалізації заходів у сфері маркетингу
до раніше спланованих цілей і завдань, а також оцінка
ефективності всіх сторін маркетингової діяльності
підприємства.

Процес управління маркетингом включає такі еле�
менти: організацію, планування, прогнозування, облік,
контроль і координацію.

Розглядаючи контроль маркетингової діяльності в
контексті управління підприємством, вважаємо, що його
організаційна структура включає такі дві підсистеми, як
[1]:

— підсистема внутрішнього контролю структурних
підрозділів підприємства — існує на всіх підприємствах,
але ефективність її функціонування різна;
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Management of marketing consider as practical realisation carefully thought over integrated policy of the

enterprise in the market. Here joins: the organisation, the analysis, planning, conducting the actions directed on

achievement of a specific goal of the enterprise on the market. The control in this process will play the important

role. To this problem the devoted article.

— підсистема внутрішнього аудиту має місце в
складних організаційних структурах за інших переду�
мов доцільності її організації.

Контроль в управлінні підприємством схематично
можна представити у такому вигляді (див. рис.1).

Підсистема внутрішнього контролю структурних
підрозділів підприємства являє собою систему конт�
рольних дій суб'єктів підприємства, залежних від влас�
ника капіталу і виконавчої дирекції, з метою сприяння
раціональному використанню коштів, предметів праці і
самої праці, а також виявленню і профілактиці конфлі�
ктних ситуацій, виробленню механізмів для мінімізації
ризиків.

Водночас у цій підсистемі контроль маркетингової
діяльності розглядається як комплекс цілей і завдань
контрольного характеру, що реалізовуються службою
маркетингу за вертикальними (контроль і оцінка дій без�
посередніх підлеглих) і горизонтальними (комунікативні
зв'язки з іншими менеджерами з метою збору/передачі
контрольної інформації) зв'язками. Тобто, суб'єктом
такого контролю є менеджер служби маркетингу, а
власне процес контролю можна визначити як:

— первинний — здійснюється безпосередньо в
центрі формування витрат маркетингу;

— повсякденний — охоплює всі процеси і явища, по�
в'язані з маркетинговою діяльністю;

— базовий — є основою для реалізації функцій кон�
тролю маркетингу на верхніх рівнях управління.

Другою підсистемою внутрішнього контролю є
внутрішній аудит. Особливості функціонування нових
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типів підприємств, заснованих на приватній влас�
ності (акціонерні), зумовлюють необхідність неза�
лежної експертної оцінки дій посадових осіб, що
розпоряджаються капіталом. Мова йде про підсис�
тему внутрішнього аудиту. Така підсистема має фор�
мувати об'єктивну незалежну думку про якість
прийнятих управлінських рішень щодо розвитку
бізнесу.

Таким чином, служба маркетингу виступає як
сукупний об'єкт контролю, а реалізація конт�
рольних функцій щодо такого об'єкта — це цілесп�
рямоване управлінське консультування, щоб запо�
бігти можливим втратам через відсутність або не�
достатнє застосування маркетингового інструмен�
тарію з метою розробки адекватної маркетингової
стратегії підприємства.

Взаємозв'язок і залежність між зазначеними
підсистемами внутрішнього контролю є очевидни�
ми, тому створення підсистеми контролю маркетин�
гу повинна базуватися на вивченні й поглибленні таких
взаємозв'язків. Це дасть змогу сформувати нові інстру�
ментарії господарювання, адекватні сучасним умовам
розвитку підприємництва.

Вивчення сформованих теоретичних і практичних
засад побудови і механізму функціонування такої сис�
теми дає можливість фахівцям з обліку, контролю й ана�
лізу сконцентрувати увагу на вирішенні декількох прин�
ципово важливих проблем. Серед них вибір напрямів
удосконалювання внутрішніх систем підприємства (уп�
равлінський облік, внутрішній контроль, аналіз), які є
основою інформаційного забезпечення як маркетинго�
вої діяльності в цілому, так і системи контролю марке�
тингової діяльності.

Для розуміння суті контролю маркетингової діяль�
ності розглянемо найбільш важливі його змістові аспек�
ти, а саме:

— визначення видів контролю маркетингової діяль�
ності та їх характеристика;

— визначення місця і ролі контролю маркетингової
діяльності в сучасній управлінській концепції, а також
у системі внутрішнього контролю підприємства;

— формування маркетингової орієнтації техніко�
економічного планування.

Серед різномаїття функцій маркетингової діяль�
ності особливе значення має контроль як заключна фаза
циклу управління маркетингом і завершальна ланка в
процесі прийняття рішень. У цьому зв'язку однією з най�
важливіших складових комплексу допоміжних систем
маркетингу є система контролю маркетингової діяль�
ності.

Поняття "контроль маркетингової діяльності" є до�
сить широким і має низку синонімів, які використову�
ються як тотожні. Проте з метою уникнення неодноз�
начного трактування і смислового наповнення доціль�
но докладніше зупинитися на лінгвістичному аналізі та�
ких понять, як: "контроль", "контролінг", "аудит", "мар�
кетинговий аудит", "контроль маркетингової діяль�
ності".

Етимологія поняття "контроль" наводиться С.Оже�
говим у "Словнику російської мови", де зазначено, що
"контроль — перевірка, а також спостереження з ме�
тою перевірки" [1]. А.Мескон визначає, що "контроль
— це процес забезпечення досягнення організацією
своїх цілей" [2]. Аналогічної позиції дотримується і
Р. Фатхутдінов, стверджуючи, що "контроль — функ�
ція менеджменту щодо забезпечення виконання про�
грам, планів, письмових або усних завдань, документів,
що реалізовують управлінські рішення" [3]. Як складо�
ву частину управління характеризує контроль Б. Райз�
берг: "Контроль (від франц. Controle — перевірка) —
1) складова частина управління економічними об'єкта�
ми і процесами, що полягає у спостереженні за об'єктом
з метою перевірки відповідності стану спостережувано�
го об'єкта бажаному і необхідному стану, передбачено�

му законами, положеннями, інструкціями, іншими нор�
мативними актами, а також програмами, планами, до�
говорами, проектами, угодами" [4]. Ф.Пісчасов, Є.По�
пов розглядають контроль у системі інструментів конт�
ролінгу і визначають контроль як "оцінку здійсненого і
відповідності фактичних показників плановим" [5].

Таким чипом, паралельно з поняттям "контроль"
використовується поняття "контролінг", який, безсум�
нівно, являє собою більш широку сферу діяльності в
системі управління. Так, в "Економічній енциклопедії"
подається досить повне поняття контролінгу. "Конт�
ролінг (aHni.to control — регулювати, упорядковувати,
керувати) — позафункціональний інструмент управлі�
ння (може використовуватися для всіх сфер та ієрархі�
чних рівнів управління), який завдяки цілеспрямовано�
му добору й ретельній обробці інформації допомагає в
процесі прийняття управлінських рішень та управління
підприємством" [6].

Б. Райзберг також визначає контролінг як інстру�
мент управління. "Контролінг (англ. controlling) —
інструмент планування, обліку, аналізу стану справ на
фірмі, використовуваний для прийнятгя рішень на базі
комп'ютеризованої системи добору й обробки інфор�
мації; ... система безперервної оцінки всіх сторін діяль�
ності компанії, її підрозділів, керівників, співробітників"
[4]. Водночас одне зі значень (система безперервної
оцінки) найбільш повно відображає поняття контролю.

Вважається, що контролінг — нове явище в теорії і
практиці сучасного управління, що виникло на стику
менеджменту, економічного аналізу, планування й уп�
равлінського обліку. Він являє собою функціонально
відособлений напрям економічної роботи на
підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово�еко�
номічної коментуючої функції в менеджменті для прий�
няття оперативних і стратегічних управлінських рішень.
Контролінг займає особливе місце в управлінні підприє�
мством: він поєднує усі функції управління, інтегрує й
координує їх, виконує функції управління управлінням
і є своєрідним механізмом саморегулювання на підпри�
ємстві.

Основоположники контролінгу Р. Манн, Е. Майєр
визначають контролінг як систему управління процесом
досягнення кінцевих цілей. Контролінг — "система уп�
равління процесом досягнення кінцевих цілей і резуль�
татів діяльності фірми, тобто в економічному відно�
шенні, з деякою часткою умовності, система управлін�
ня прибутком підприємства" [7]. Отже, контролінг
відповідно до наданого визначення являє собою систе�
му управління контролем. В.Манакіна, досліджуючи
найбільш поширені визначення контролінгу, формулює
п'ять його різновидів: "нова концепція управління
підприємством; окремий функціональний напрям діяль�
ності підприємства; система управління прибутком
підприємства; управління майбутнім для забезпечення
тривалого функціонування підприємства (прогнозний

Рис. 1. Контроль в управлінні підприємством
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аспект); система забезпечення виживання підприємства
на етапах стратегічного і тактичного управління (анти�
кризовий аспект)" [8].

Ще одним суміжним поняттям є поняття "аудит".
"Аудит (лат. Audit — слухати) — незалежна експертиза
фінансової звітності й іншої інформації про господарсь�
ко�фінансову діяльність суб'єкта господарювання для
з'ясування його реального фінансового стану" [9].

Визначаючи поняття аудиту доцільно враховувати
не тільки цілі й завдання, але і його різновиди (аудит
зовнішній, аудит внутрішній). Ф.Ф. Бутинець наводить
визначення аудиту, сформульоване в межах законодав�
чих актів. "Аудит — це перевірка офіційної бухгалтерсь�
кої звітності, обліку, первинних документів та іншої
інформації про фінансово�господарську діяльність
суб'єктів господарювання з метою визначення достові�
рності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності
чинному законодавству" [7].

Балабанова Л.В. і Балабаніц А.В. [10], досліджуючи
питання маркетингового аудиту торговельних під�
приємств, дають визначення маркетингового аудиту
системи збуту як комплексної оцінки результатів збу�
тової діяльності шляхом усебічного, періодичного і не�
залежного аналізу збутових операцій підприємства.

Отже, розглянуті поняття "контроль" і "аудит" є
ключовими у формуванні понять "контроль маркетин�
гової діяльності" і "аудитного маркетингу".

Класики (Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг) розгляда�
ють контроль маркетингової діяльності як "процес
кількісного визначення й аналіз; результатів реалізації
маркетингових стратегій і планів, а також здійснення ко�
ригувальних дій для досягнення поставленні цілей" [12].

Ф. Котлер також розділяє поняття "контроль мар�
кетингової діяльності" і "маркетинговий аудит", харак�
теризуючи останній як "незалежне періодичне всебічне
дослідження компанією (або її підрозділом) маркетин�
гового середовища, цілей, стратегії і діяльності з погля�
ду виявлення проблем і прихованого потенціалу, а та�
кож розробки плану дій щодо поліпшення маркетингу".

Аналогічної точки зору дотримуються й інші за�
рубіжні дослідники теорії маркетингового контролю.
Маркетинговий контроль — це компетентне, незалеж�
не, періодичне, усебічне дослідження зовнішнього і
внутрішнього середовища, цілей, стратегій і діяльності,
спрямоване на виявлення проблем і прихованого потен�
ціалу, а також розробка плану дій щодо поліпшення
маркетингової діяльності. Особливістю маркетингово�
го контролю є те, що він проводиться незалежним фа�
хівцем, не зацікавленим у результатах перевірки діяль�
ності підрозділу або підприємства в цілому.

Отже, поняття "контроль" використовується як оц�
інка маркетингової діяльності підприємства власними
службами. На нашу думку, системи контролю являють
собою найважливіші фактори конкурентної раціональ�
ної організації всіх систем.

Наявність системи контролю маркетингової діяль�
ності дає можливість підприємству регулярно визнача�
ти напрям своєї маркетингової діяльності, а також ко�
ристуватися методом оцінки ефективності маркетингу.
Результатом цієї діяльності є виявлення проблемних
місць, на яких терміново потрібно зосередити увагу.
Коректно проведений контроль маркетингової діяль�
ності чітко відображає позицію підприємства на шкалі,
що класифікує стан від повної відсутності маркетинго�
вої діяльності до її найбільш широкої присутності. При
цьому основна мета контролю маркетингової діяльності
на підприємстві — забезпечити керівництво чіткими ре�
комендаціями щодо того, як реагувати на ситуацію, як
підвищити показники, підсиливши мотивацію і покра�
щивши роботу в сфері маркетингу.
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