УДК 338.24
СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок використання методів:
абстракції – при визначенні сутності категорії «стійкий розвиток підприємства»; загального
й особливого – при встановленні єдності концепцій вартісно-орієнтованого управління;
формальної логіки – при описанні основних механізмів та інструментів контролінгу в
системі вартісно-орієнтованого управління.
Результати. Сформовано підхід до визначення категорії «стійкий розвиток
підприємства», в основу якого покладено поняття динамічної стійкості. Розглянуто чинники
стійкого розвитку і підходи до його оцінки.
Розглянуто

сутність

основних

концепцій

вартісно-орієнтованого

управління.

Виокремлено основні механізми вартісно-орієнтованого управління стійким розвитком
промислового підприємства, а саме: цільову модель, поточне бюджетування, маржинальновартісний підхід до ціноутворення, систему мотивації, яка орієнтована на зростання
показника доданої вартості.
Встановлено роль контролінгу в забезпеченні управління вартістю підприємства.
Виділено чотири групи завдань та інструменти контролінгу, що їм відповідають:
формалізація мети (інструмент – BSC); побудова сценаріїв розвитку (імітаційні моделі);
вибір оптимальних сценаріїв (оптимізаційні моделі); підтримка управління за відхиленнями
(методи оперативного планування і контролю). Розглянуто основні проблеми впровадження
системи контроллінгу на підприємстві.
Новизна. Обгрунтована необхідність впровадження системи контролінгу, яка
заснована

на

принципах

вартісно-орієнтованого

управління,

запропонована

схема

організаційних змін у структурі управління, що забезпечує ефективну систему управління
стійким розвитком промислового підприємства.
Практична значимість. Запропонована комбінація концепцій BSC і EVA забезпечує
входження контролінгу до системи вартісно-орієнтованого управління підприємством та
дозволяє визначити ключові напрями рішень, які приймаються, забезпечивши при цьому

гармонізацію інтересів власників, споживачів і партнерів через вдосконалення бізнеспроцесів.
Ключові слова: сталий розвиток, вартість підприємства, система управління вартістю
підприємства, збалансована система показників, мотивація, контролінг.
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