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Роз г ля да ю чи проб ле му ау ди ту ком -
панії, яка пра цює на міжна род них
рин ках, у вступ но му слові слід за зна -
чи ти, що роз ви ток цієї кон цепції про -
тя гом ос танніх де ся тиліть привів до
змін у мас штабі і сприй нятті ау ди ту як
ефек тив но го ме то ду оціню ван ня про -
грам мар ке тин го вої діяль ності в різних
ком паніях і га лу зях про мис ло вості.
Су час не ро зуміння і зна чен ня, що на -
дається мар ке тин го во му ау ди ту, без -
умов но, є ре зуль та том істо рич но го
роз вит ку еко номіки і мар ке тин го вої
дум ки.

Найбільш знач ним до ся гнен ням
од но го з періодів досліджен ня мар ке -
тин го во го ау ди ту є виз на чен ня йо го
ше с ти ос нов них ком по нентів: мар ке -
тин го во го се ре до ви ща, мар ке тин го вої
стра тегії, ор ганізації мар ке тин го вої
діяль ності, си с те ми мар ке тин гу, ефек -
тив ності, а та кож здійснен ня мар ке -
тин го вої діяль ності.

Клю чо ве зна чен ня бу ло на да но ау -
ди ту мар ке тин го во го се ре до ви ща,
який ро зуміли як аналіз по точ ної си ту -
ації на рин ку та її вплив на си ту ацію в
країні та її клієнтів, а та кож на ста но -
ви ще ком панії та її рин ко вої діяль -
ності. Усі зміни зовнішніх змінних вва -
жа лись ос нов ни ми еле мен та ми на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща, які пе ре важ но
не за ле жать від рішень ком панії, але
тісно пов'язані з ни ми че рез взаємо о -
бу мов лені про це си.

Міжна род ний ха рак тер діяль ності
ком панії впли ває на різні еле мен ти
мар ке тин го во го ау ди ту, у то му числі
аналітичні цілі, сфе ри пе ревірки, збір
да них або вибір ау ди торської ор -
ганізації. Схо же, що ек с пансія на за -
кор донні рин ки в ос нов но му по зна -
чується на про сто ро во му роз ма ху ау -
ди торської діяль ності 
 роз ши ре ний
по гляд на вко лиш ньо го се ре до ви ща
ком панії, який ро зуміють як мар ке -
тин го ве се ре до ви ще суб'єкта, що пе -

ревіря ють. Інтер налізація ау ди ту
інших еле ментів (ме ти, ау ди торів, да -
них і т.д.), вип ли ває з міжна род но го
ха рак те ру діяль ності ком панії.

На вко лишнє се ре до ви ще, тоб то
зовнішні фак то ри ком панії, виз на чає
ха рак тер сво го рин ку, а та кож умо ви і
сфе ру її діяль ності. Існу ван ня ком панії
за ле жить від її от очен ня та зміни йо го
фак торів і про цесів. Успішна
діяльність ком панії обу мов ле на ви мо -
га ми, що став лять ся йо го зовнішнім
се ре до ви щем (ек зо генні змінні), кож -
ною ком панією та її стра тегічни ми
функціями бізнес
об'єктів у різних
кон крет них умо вах. Ха рак те ри с ти ки
цьо го се ре до ви ща по винні бу ти вра хо -
вані до стра тегічних мірку вань, то му
що ма ють пря мий і не пря мий вплив на
кор по ра тивні цілі, пла ни, про це ду ри,
опе рації та рин ки. Проб ле ма виз на -
чен ня і моніто рин гу змін се ре до ви ща
вип ли ває зі збільшен ня мас штабів,
різно манітності, склад ності і не -
стабільності.

Ме та мар ке тин го во го ау ди ту (який
ро зуміють як зовнішні умо ви та фак -
то ри, що виз на ча ють до ся гнен ня цілей
ком панії) 
 на дан ня відповіді на та ке
за пи тан ня: як мож на відне с ти виз на -
че не на вко лишнє се ре до ви ще, йо го
мож ли вості і за гро зи до мар ке тин го во -
го по тенціалу ком панії? За про по но ва -
на відповідь впли ває на вибір стра тегії,
що вста нов лює відно си ни між ком -
панією та її от очен ням.

Га лу зе ва стра тегія пе ред ба чає, що
ре сур си і на вич ки ком панії (як що
ком панія дістає сво бо ду у ство ренні
та ких ре сурсів), по винні бу ти адап то -
вані до умов, що зміню ють ся.

Кон цепція стра тегічно го мар ке тин -
гу при пу с кає до ся гнен ня оп ти маль но -
го ба лан су між ре сур са ми на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща і по тенціалу, а стра -
тегія, орієнто ва на на ре сур си, спря мо -
ва на на на ла ш ту ван ня по тенціалу се -

ре до ви ща до ре сурсів ком панії. Ау дит
по ви нен спро бу ва ти виз на чи ти, як дві
кон цепції мо жуть бу ти ре алізо вані,
зва жа ю чи на об'єктивні по тре би, що
вип ли ва ють з мар ке тин го вих умов
кор по ра тив ної по ведінки на рин ку.

Роль і зна чен ня мар ке тин го во го се -
ре до ви ща вста нов лю ють за відно си на -
ми між ціля ми ком панії, її по зиції та
інте ре са ми різних груп лю дей 
 гро -
мадських і бізнес
ор ганізацій 
 сто сов -
но ком панії. Один з підходів до мар ке -
тин го во го се ре до ви ща, який та ким
чи ном ро зуміють, підкрес лює існу ван -
ня груп фак торів, що відо бра жа ють
вплив соціаль них і бізнес
інте ресів, і
груп осіб, які без по се ред ньо впли ва -
ють на мар ке тин го ву діяльність ком -
панії. У ре зуль таті за галь не на вко -
лишнє се ре до ви ще виз на чається так
са мо, як і си с те ма мар ке тин го вої
підтрим ки.

Термін "відда ле не се ре до ви ще"
вирізня ють як гру пу діло вої кон'юнк -
ту ри, що вип ли ває з функціону ван ня
ком панії в даній ре аль ності (країна,
регіон, кліма тичні зо ни, політич на і
пра во ва си с те ми і т.д.). Умо ви, ство -
рені ма к ро се ре до ви щем, яв ля ють со -
бою кон кретні да ти і яви ща, що ма ють
бу ти відомі, очіку вані й про аналізо -
вані, але на які ком панія не мо же без -
по се ред ньо впли ну ти.

Особ ли ве зна чен ня ма к ро еко -
номічно го аналізу для міжна род ної
ком панії на бу ває з не обхідності виз на -
чи ти кон кретні якісні ха рак те ри с ти ки
ком панії та їх різно манітний вплив на
різні рин ки (трак то вані як мож ливість,
за твер д жен ня або по гро зи й опо зиції).
Ком панії по винні сте жи ти за постійно
мінли ви ми умо ва ми і ре а гу ва ти на них
шля хом при сто су ван ня або ди -
намічно го не при сто су ван ня (вплив
підприємства на на вко лишнє се ре до -
ви ще). Відповідна ре акція ком панії
вва жається сьо годні од ним із го ло вних

УДК: 33:334

АУДИТ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА
МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ

ПЕТРО ХАДРІАН
Краківський економічний університет (Польща)



49МАРКЕТИНГ В УКРАЇНI№4 s 2010

маркетинг  у  св іт і

фак торів у про цесі одер жан ня кон ку -
рент них пе ре ваг. Більшість рин ко вих
успіхів або нев дач вип ли ва ють з різно -
го ро зуміння змін, що відбу ва ють ся у
відда ле но му се ре до вищі. Ми с тец тво
бу ти успішним 
 це здатність ви яв ля -
ти, зда ва ло ся б, не ви димі яви ща і пе -
ре тво рю ва ти по тенційні за гро зи на
мож ли вості.

Си с те ма мар ке тин го вої підтрим ки
ство рюється за до по мо гою фак торів,
що пов'язані з рин ко вою по ведінкою
та ких осіб, як агентів (пе ре да ча то -
варів, гро шо вих коштів, ри зи ку і т.д.),
по ста чаль ників (си ро ви ни, по слуг,
фінан со вих коштів), на уко во

дослідних центрів і ком паній, що
підтри му ють діяльність рин ку че рез
на леж не ви ко ри с тан ня мар ке тин го вих
інстру ментів скла ду. Змінні, які без по -
се ред ньо опи су ють си ту ацію на рин ку
ор ганізації, 
 це еле мен ти йо го най -
ближ чо го от очен ня (кон ку рен то с про -
мож не мікро о то чен ня).

Іншим ме то дом те о ре тич но го
поділу на вко лиш ньо го се ре до ви ща є
стра тегічний аналіз зацікав ле них
сторін ор ганізації. Стра тегічно
зацікав лені 
 це осо би, гру пи, ус та но ви
та ор ганізації, які відповіда ють двом
ви мо гам: по
пер ше, у них є свої част ки
у діяль ності ком панії, рішен нях і ре -
зуль та тах; по
дру ге, во ни ма ють ва желі
ефек тив но тис ну ти на ор ганізацію. У
разі відда ле но го се ре до ви ща виз на чи -
ти їх складніше, то му що ба га то хто з
них є аморф ни ми ут во рен ня ми. Перш
ніж ор ганізу ва тись, во ни про сто яв ля -
ють со бою гру пу осіб, котрі, як ок ремі
індивіди, не справ ля ють жод но го по -
зи тив но го або не га тив но го впли ву. Ба -
га то ор ганізацій пра цю ють у "підпіллі",
пе рей ма ю чись тільки ок ре ми ми сфе -
ра ми діяль ності ком панії. Такі зацікав -
лені сто ро ни ви су ва ють пре тензії у
зв'яз ку з функціону ван ням ор ганізації
тільки за пев них об ста вин.

Аналіз зацікав ле них сторін ор -
ганізації но сить якісний ха рак тер. Та -
кий аналіз дає оцінку різним ти пам
суб'єктів (не га тивній, по зи тивній), їх
силі (здат ності до до ся гнен ня по став -
ле них цілей), упов но ва жен ням (пра -
во вої і соціаль ної легітим ності вжи тих
за ходів), і рівню не терпіння (у зв'яз ку з
очіку ва ни ми на ван та жен ня ми і бра -
ком ча су), а та кож впли ву на ор -
ганізацію за різних си ту ацій.

На ос нові та ких кри теріїв виз на ча -
ють ся ка те горії зацікав ле них сторін:
ос новні, доміну ючі, за лежні, не без -

печні, мляві, не виз на чені і співпра цю -
ючі. Та кий аналіз мо же бу ти пред став -
ле ний у виг ляді кар ти, що по ка зує
відстань між ок ре ми ми зацікав ле ни ми
сто ро на ми і по точ ною діяльністю
ком панії. Од нак аналіз не дає жод них
відповідей, пов'яза них з пря мим і, зо к -
ре ма, не пря мим впли вом на ор -
ганізацію. Це по тре бує за сто су ван ня
різних ев ри с тич них ме тодів пе ревірки
гіпо те зи про вплив кон крет них
зацікав ле них сторін і взаємозв'язків
між зацікав ле ни ми сто ро на ми.

Так, серйоз ною проб ле мою з точ ки
зо ру мар ке тин го во го ау ди ту є виз на -
чен ня ролі аналізу мар ке тин го во го се -
ре до ви ща ком панії.

Од на з те о ре тич них кон цепцій
виділяє три підхо ди.
1. Вста нов лен ня за галь них цілей ор -

ганізації 
 вдо с ко на лен ня уп -
равління шля хом на дан ня інфор -
мації про зміни, які відбу ва ють ся в
на вко лиш ньо му се ре до вищі. Ціля -
ми аналізу є ви яв лен ня за гроз на
ранніх ета пах і вчас не ре а гу ван ня на
них.

2. Стра тегічне пла ну ван ня 
 удо с ко на -
лен ня уп равління на ос нові
усвідом лен ня от ри ман ня кон ку -
рент них пе ре ваг у ре зуль таті постій-
но го моніто рин гу змін, які відбу ва -
ють ся у на вко лиш ньо му се ре до -
вищі.

3. Функціональ не уп равління 
 удо с -
ко на лен ня уп равління ор ганізацією
шля хом моніто рин гу змін у на вко -
лиш ньо му се ре до вищі, які є важ ли -
ви ми з точ ки зо ру раціональ но го
уп равління кон крет ни ми функціо-
наль ни ми зо на ми ком панії. Ця
функція чітко вка зує на не -
обхідність і важ ливість досліджен ня
ста ну на вко лиш ньо го се ре до ви ща в
уп равлінні мар ке тин гом.
У ціло му аналіз на вко лиш ньо го се -

ре до ви ща по ви нен виз на ча ти май -
бутні мож ли вості та ри зи ки функціо-
ну ван ня ком панії на рин ку. Це
здійснюється на ос нові ком плек с но го і
си с те ма тич но го вив чен ня тен денцій,
явищ і про цесів, які відбу ва ють ся у на -
вко лиш ньо му се ре до вищі, а та кож не -
офіційних да них. Ме та аналізу 

проінфор му ва ти та по пе ре ди ти уп -
равління про пи тан ня, пов'язані з си -
ту ацією на рин ку, про мис ло ви ми га лу -
зя ми, національ ною та гло баль ною
еко номікою. Ре зуль та ти аналізу за ле -
жать від цілей, по став ле них керівниц -
твом ком панії. Досліджен ня по винні

за кла с ти ос но ву для пе ревірки прий -
ня тих ком панією при пу щень і впро ва -
джу ва ної політи ки в га лузі уп равління
та спри я ти роз робці но вих стра тегій
роз вит ку.

Про ве де ний аналіз на вко лиш ньо го
се ре до ви ща підтвер д жує рен та -
бельність і пе ре ва ги та ких досліджень,
вклю ча ю чи підви щен ня рівня інфор -
мо ва ності керівниц тва про зміни, які
відбу ва ють ся в на вко лиш ньо му се ре -
до вищі, вдо с ко на лен ня стра тегічно го
пла ну ван ня і прий нят тя рішень,
підви щен ня ефек тив ності уп равління
та еко номічно го аналізу, збільшен ня
ефек тив ності за кор дон них опе рацій,
раціональ но го роз поділу ре сурсів та
енер гоз бе ре жен ня.

Ре зуль та ти аналізу на вко лиш ньо го
се ре до ви ща до зво ли ли роз ро би ти три
си с темні мо делі:
1) не зви чайні мо делі, пов'язані з кри -

зою, вик ли кані еко логічни ми умо -
ва ми (по шук рішен ня ко рот ко с т ро -
ко вих проб лем, не ефек тив ної
оцінки май бутніх еко логічних
проб лем);

2) періодичні мо делі, які ви ма га ють
ре гу ляр ної пе ревірки най ближ чо го
от очен ня і де які ос новні еле мен ти
ма к ро се ре до ви ща (оцінка май бут -
ньо го);

3) без пе рервні мо делі, які по тре бу ють
постійно го досліджен ня ста ну на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща (орієнто -
ва них на вирішен ня дов го с т ро ко -
вих проб лем).
Ме тод та кож був за про по но ва ний

для постійно го моніто рин гу ста ну на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща з ме тою виз -
на чен ня стра тегічних змінних 
 ті, які
впли ва ють на діяльність ком панії. Та -
кий стра тегічний підхід по кли ка ний
усу ну ти па ра докс не здат ності ком панії
ре а гу ва ти на зміни на вко лиш ньо го се -
ре до ви ща. За сто су ван ня так зва ної
про гре сив ної ре акції оз на ча ти ме
більш ефек тив не і гнуч ке ре а гу ван ня
на слабкі си гна ли до то го мо мен ту, як
інфор мація про за гро зи і мож ли вості
ста ють до ступ ни ми. Відповідь ко ри -
гується за леж но від впли ву виз на че них
змінних про тя гом усь о го періоду
їхньої ево люції.

Ком панії, що пра цю ють на міжна -
род них рин ках, по винні впо ра ти ся з
проб ле мою інтер п ре тації нинішніх
змін, що відбу ва ють ся в на вко лиш ньо -
му се ре до вищі, та їхньо го впли ву на
роз ши рен ня пер спек тив. Не обхідність
індивіду аль но го підхо ду до інтер -
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націоналізації вип ли ває зі склад ності
цьо го яви ща і різних йо го оцінок (йо го
об сяг і кон цен т рація).

При чи ни для ви хо ду на міжна родні
рин ки мо жуть бу ти про аналізо вані з
те о ре тич них і прак тич них ас пектів.
Аналіз при чин, згідно з яки ми ком -
панії бе руть участь в ек с портній діяль -
ності, мож ли во, 
 пер ший крок в
оцінці раціональ ності та ких за ходів у
кон тексті інших імовірних рішень, що
ве дуть до ана логічних або більш ви со -
ких ре зуль татів.

Це пов'яза но з та ким пи тан ням: чи
на вко лишнє се ре до ви ще ек с пор те ра
ви ма гає і за охо чує такі рішен ня або ж
це міжна род не на вко лишнє се ре до ви -
ще, яке за без пе чує до стат ньо сти мулів
для ек с порт ної діяль ності? Важ ливість
цих проб лем у кон тексті мар ке тин гу
підтвер д жується тим фак том, що кон -
кретні особ ли вості міжна род но го мар -
ке тин гу в ос нов но му пов'язані з на вко -
лишнім се ре до ви щем ком панії.

Од на з кон цепцій вив чен ня ста ну і
змін у се ре до вищі міжна род ної мар ке -
тин го вої діяль ності ор ганізації є
аналіз, за про по но ва ний Тел Кот ле ром
у виг ляді пи тань, пов'яза них з шістьма
виз на че ни ми ком по нен та ми ау ди ту.

Про по зиція вклю чає струк ту ро ва ну
інфор мацію про зовнішнє се ре до ви -
ще, яка є не обхідною для спря мо ва ної
на мар ке тинг ком панії, орієнто ва ної
на ви яв лен ня но вих мож ли во с тей і за -
гроз, що виз на ча ють діяльність на
рин ку. Досліджен ня, за сно ва не на си с -
те ма тич но му підході в кон тексті ви хо -
ду ком паній
ек с пор терів на нові рин -
ки, зо се ре дже но на ви яв ленні тен -
денцій і ме га
тен денцій, які впли ва -
ють на май бутнє ста но ви ще ком панії.
Що сто сується мар ке тин го во го се ре -
до ви ща, то мож на вва жа ти, на при -
клад, що значні де мо графічні тен -
денції мо жуть яв ля ти со бою за гро зу
для функціону ван ня підприємства на
за кор дон них рин ках. Мож на вва жа ти
та кож, що на рин ку досліджу ва ної ор -
ганізації є по тенційні пе ре ва ги і не -
доліки інтер націоналізації (на при -
клад, у міжна род них опе раціях ком -
панії мож на реєстру ва ти про це си тра -
диційних про фесій, заміню ю чи їх на
нові).

Інтер націоналізація на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща ком панії та не -
обхідність її оцінки ви ма гає за сто су -
ван ня не тільки різних аналітич них
ме то дик, але й, в пер шу чер гу, різних
дже рел інфор мації. Вклю чен ня до

аналізу но вих сфер рин ку (в усіх рин -
ко вих вимірах: суб'єктив не, про сто ро -
ве, тех но логічне, ме та і зав дан ня) і
пов'яза них фак торів (змінних, пов'яза -
них з різни ми сфе ра ми та ор -
ганізаціями на вко лиш ньо го се ре до ви -
ща) ро бить про цес аналізу більш
склад ним і при вер тає ува гу дослідни ка
до низ ки пи тань, які не існу ють на
національ но му чи місце во му рин ках,
на при клад, куль турні відмінності. Це
ви ма гає рішен ня зовсім но вих пи тань і
ха рак те ри с тик тен денцій но вих
ринків.

Ос нов на ме та про ве де но го ау ди ту
по ля гає у відповіді на пи тан ня про те,
чи є рішен ня і мар ке тин го ва діяльність
най к ра щим ви хо дом у кон тексті ви яв -
ле них змін, які відбу ва ють ся у на вко -
лиш ньо му се ре до вищі. Це спри чи нює
інші проб ле ми. Після виз на чен ня ста -
ну і змін на міжна род но му рин ку ми
мо же мо по ста ви ти ще од не пи тан ня:
чи на да ють умо ви ком панії мож -
ливість за сто су ван ня інстру ментів
мар ке тин го вої стра тегії так, щоб за без -
пе чи ти ви го ду від міжна род но го ха -
рак те ру підприємницької діяль ності?

Пи тан ня про те, чи є се ре да міжна -
род ною за ха рак те ром і як наслідок 

чи по вин на ком панія прий ня ти
міжна род ну мар ке тин го ву стра тегію,
по вин но бу ти сфор му ль о ва но
по
іншо му: якою мірою ос нов ний
бізнес ком панії є міжна род ним, і от же,
якою мірою прий ня та стра тегія (у то му
числі мар ке тин го ва) має бу ти міжна -
род но го ха рак те ру. У да ний час прак -
тич но всі рин ки (сфе ри діяль ності)
мо жуть роз г ля да тись як міжна родні
(або гло бальні), але во ни різнять ся з
точ ки зо ру мас штабів змін, які на да -
ють їм міжна род но го ха рак те ру.

Умо ви про мис ло вості, які за без пе -
чу ють мож ливість ефек тив но го за сто -
су ван ня міжна род них інстру ментів
мар ке тин го вої стра тегії, мо жуть бу ти
роз поділені на чо ти ри гру пи фак торів:
ри нок, ви т ра ти, діяльність уря ду і кон -
ку ренція. Ко жен з та ких інстру ментів
має вплив на за сто су ван ня міжна род -
них інстру ментів стра тегії, а са ме:
участь у міжна род но му рин ку, міжна -
род на про дукція, міжна род не місце
здійснен ня підприємницької діяль -
ності, міжна род ний мар ке тинг, міжна -
род на кон ку ренція. Рин кові фак то ри
міжна род ної діяль ності 
 ана логічні
по тре би, універ сальні клієнти і ка на ли
роз поділу, мож ливість пе ре дачі мар ке -
тин го вих рішень, на явність провідних

країн 
 по тужні сти му ли для за сто су -
ван ня міжна род них (гло баль них)
рішень мар ке тин го вої стра тегії.

При пу с ка ю чи, що міжна род на
стра тегія мар ке тин гу відо бра жає те,
яким чи ном ор ганізація приєднується
до міжна род но го рин ку і ве де се бе на
цьо му рин ку свідо мо чи ні, ко жен ек с -
пор тер має та ку стра тегію. Мар ке тин -
го вий ау дит по ви нен відповісти на пи -
тан ня: якою мірою прий няті міжна -
родні стра тегії мар ке тин гу ви п рав дані і
раціональні у кон тексті зовнішніх
умов, роз ши рен ня ком панії та мар ке -
тин го вої стра тегії.

Проб ле ма пов'яза на зі спо со бом
вхо джен ня на ри нок і функціону ван ня
на ньо му. Чи бу дуть варіан ти всту пу (в
їх про сто ро вих, ор ганізаційних, ча со -
вих та інсти туційних ас пек тах) з точ ки
зо ру їх силь них і слаб ких сторін кра -
щим рішен ням для ком панії? Ціка ве
пи тан ня, чи такі інсти туційні варіан ти
всту пу у формі спільних підприємств,
філій або дочірніх ком паній, що діють
за кор до ном, по винні роз г ля да тись як
ча с ти на мар ке тин го вої стра тегії. Трап -
ляється й та ке, що ме та ком панії не
вихід на ри нок у мар ке тин го во му сенсі
(за до воль ня ю чи по тре би спо жи вачів
на но во му рин ку), а розміщен ня сво го
ви роб ни чо го по тенціалу за кор до ном.

Та ким чи ном, ціль роз ши рен ня
ком панії має бу ти, в пер шу чер гу, чітко
сфор му ль о ва ною, а мар ке тин го вий
кон текст 
 роз г ля ну тий на більш
пізньо му етапі. по дальші кро ки аналізу
бу дуть вклю ча ти оцінку стра тегічних
рішень, пов'яза них з при сутністю на
рин ку, особ ли во в кон тексті ви ко ри с -
тан ня ком плек су мар ке тинг
мікс.

На ве дені ви ще мірку ван ня підкрес -
лю ють важ ливість і не обхідність ви ко -
ри с тан ня мар ке тин го во го ау ди ту в
ком паніях, які пра цю ють на міжна -
род них рин ках. Бізнес
прак ти ка по ка -
зує, що ком панії ви ко ри с то ву ють такі
аналітичні інстру мен ти, як ау дит в об -
ме же но му мас штабі, за сто со ву ю чи йо -
го го ло вно тільки у сфері фінан со во го
кон т ро лю. Це жа люгідна прак ти ка,
особ ли во у разі мар ке тинг
орієнто ва -
них ком паній. Фінан сові пи тан ня в
ос нов но му вип ли ва ють з су во ро рин -
ко вих рішень. Відсутність аналізу та кої
діяль ності ус к лад нює ма ти чітке й
об'єктив не уяв лен ня ком панії про
різні ас пек ти діяль ності, вклю ча ю чи
фінан со ве уп равління.


