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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У роботі розглянуто стратегічні напрями щодо розвитку контролінгу в в умовах
становлення  цифрової  економіки.  Визначено  роль  та  значення  контролінгу  як  інформаційної
складової проведення цифровізіції сучасних підприємств.

Розвиток  цифрової  економіки  України полягає  у  створенні  ринкових стимулів,  мотивацій,
попиту та формуванні потреб щодо використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед
українських  секторів  промисловості,  сфер  життєдіяльності,  бізнесу  та  суспільства  для  їх
ефективності,  конкурентоздатності  та  національного  розвитку,  зростання  обсягів  виробництва
високотехнологічної продукції та благополуччя населення [1]. 

Цифрова  економіка  базується  здатності  інформаційно-комунікаційних  та  цифрових
технологій позитивно впливати на ефективність,  результативність,  вартість та  якість економічної,
громадської  та  особистої  діяльності.  Основними  цілями  цифрового  розвитку  є:   прискорення
економічного  зростання  та  залучення  інвестицій;  трансформація  секторів  економіки  в
конкурентоспроможні  та  ефективні;  технологічна  та  цифрова  модернізація  промисловості  та
створення  високотехнологічних  виробництв;  доступність  для  громадян  переваг  та  можливостей
цифрового  світу;  реалізація  людського  ресурсу,  розвиток  цифрових  індустрій  та  цифрового
підприємництва.

В  умовах  поширення  інформаційних  технологій  та  автоматизації  бізнес-процесів  на
підприємстві  зростає  роль  та  значення  контролінгу  як  інформаційно-аналітичної  системи,
спрямованої  на  обробку  великої  кількості  даних  на  вироблення  оптимальних  рішень  щодо
ефективного розвитку економічного суб’єкту діяльності. 

Внаслідок  посилення  технічного,  технологічного,  інформаційного  забезпечення,  умов
зовнішнього і  внутрішнього  середовища,  зміщення  акценту менеджменту з  контролю минулого і
сьогодення  на  аналіз  майбутнього  і  потребу  в  обробці  великих  масивів  даних  для  прийняття
управлінських рішень - все це зумовило потребу у виділенні особливої діяльності на підприємстві –
контролінгу, та формуванні нової професії – контролера, основним продуктом якого є «постачання
інформації» для управління.

Стійкий  тренд  еволюції  змісту  контролінгу  пов'язаний  з  ростом  його  інтелектуальної
складової,  інтеграцією  з  менеджментом  знань.  Високий  статус  контролінгу  як  метафункціі
визначається  розглядом  його  як  управління  процесом  розробки  і  прийняття  рішень  або  навіть
управління управлінням.

Контролінг  як  система  -  це  свого  роду  аналітична  знанієва  стркутура,  створювана  для
інтелектуального сервісу техно-структури системи управління і керівництва, основним ядром якої є
економічний  інструментарій  вироблення  пропозицій  керівництву  для  досягнення  бажаного  стану
організації в майбутньому як системи в цілому. На вищих рівнях управління система контролінгу
відповідає  за  інтелектуальний  та  інформаційний  супровід  процесу  стратегічного  управління  і  за
генерацію альтернатив, на нижчих - за супровід операційного менеджменту [2, 3].

Система контролінгу як принципово нова концепція інформації і управління реалізує синтез
елементів  обліку,  аналізу,  контролю,  планування,  що забезпечує як  оперативне,  так  і  стратегічне
управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства. Вона включає наступні
самостійні  елементи:  нормативну  базу,  яка  регламентує  порядок  і  повноваження  використання
контролінгу;  аналітичні  інструменти  контролінгу;   формалізований  опис  механізму  контролінгу;
сховище  даних;  програмно-апаратне  середовище,  в  тому  числі  інформаційно-комунікаційне
забезпечення. 

Передумовою сучасного розвитку контролінгу  є  інтенсивність застосування підприємствами
інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

Як показав аналіз використання інформаційних технологій у діяльності підприємств   України
(табл. 1),   у 2016-2017 рр. відбувалось прискорення темпів поширення їх застосування. Загальний
відсоток підприємств,  що використовували  у  своїй роботі   комп'ютери у 2017 р. склав  95,4%,  що
на 0,3 % більше ніж у  2016 р.

Корпоративною  мрежою  Інтранет,  що  призначена  для  задоволення  потреб  спілкування  й
обміну інформацією:  зв'язку з  колегами електронною поштою та проведення конференцій,  збору,
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зберігання та поновлення інформації з мінімальними витратами на управління та високим ступенем
безпеки та може бути ізольована від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа,
що не має доступу іззовні  користувались  66,9%, що на 1,3 % більше, ніж у 2016 р. Корпоративну
мережу  Екстранет,  яка  призначена  для  надання  обмеженої  частини  корпоративної  інформації  та
корпоративних  додатків  діловим  партнерам  компанії  та  використовує  інтернет-технології  для
корпоративних цілей і захищена від несанкціонованого доступу у 2016 та 2017 роках мало кожне
одинадцяте підприємство.

Таблиця 1 – Аналіз використання інформаційних технологій підприємствами

№ Найменування показника
Період

Відхилення
2016 р. 2017 р.

1. Частка  підприємств,  які  використовували   у
своїй роботі   комп'ютери, %

95,1 95,4 + 0,3

2. Підприємства, які користувались мережею  
Інтранет, % 

65,6 66,9 + 1,3

3. Підприємства,  які  користувались  локальною
комп'ютерною  мережею, %

62,5 61,7 - 0,8

4. Підприємства,  які  мали  мережу  Екстранет,
підприємства 

кожне 
11-те

кожне 
11-те

-

5. Підприємства, які користувались мали доступ до
мережі Інтернет, %

98,2 98,2 -

6. Підприємства, які мали власний веб-сайт, % 40,2 41,1 + 0,9
7. Підприємства,  веб-сайт  яких  забезпечував

можливість  обслуговування  клієнтів, %
18,5 18,9 + 0,4

8. Підприємства, у яких є посилання  на    веб-сайт
у соціальних медіа, %

15,9 17,4 +1,5

9. Підприємства,  які  мають   розміщення  на  веб-
сайті оголошення    про    відкриті    вакансії  у
режимі  он-лайн

10,7 11,6 +0,9

10. Підприємства, які купували послуги  хмарних  
обчислень , %

9,4 10,5 +1,1

11. Підприємства,  які  покупали  фінансові  або
бухгалтерські  прикладні програми, %

5,6 6,1 + 0,5

12. Підприємства,  які  покупали  послуги  з
розміщення електронної  пошти, %

4,9 5,5 + 0,6

13. Оренда офісного  програмного  забезпечення, % 4,3 4,9 +0, 6
*за  даними  Держстату України

Локальну  комп'ютерну   мережу застосовували   61,7%,  що  на   0,8% менше  ніж  у  2016р.
Майже всі підприємства (98,2%), які використовували  комп'ютери,  мали доступ до мережі Інтернет.
З  них  41,1%  мали  власний  веб-сайт,  який  забезпечував  для  18,9%  підприємств  можливість
обслуговування   клієнтів;  17,4%   –   посилання   на   їх   веб-сайт  у  соціальних  медіа;   11,6% –
розміщення оголошень    про    відкриті    вакансії  у режимі  он-лайн.

Послуги хмарних обчислень, які поставляються (орендуються) із серверів провайдерів послуг
і  дозволяють  споживачам  із  будь-якого  комп'ютера,  що  має  доступ  до  мережі  Інтернет,
використовувати програмне  забезпечення,  комп'ютерну  потужність,  дисковий  простір  тощо  для
віддаленої  обробки  та зберігання даних,  купували 10,5%  підприємств, що на 1,1 % більше ніж у
2016  р.  Серед   послуг  хмарних  обчислень  найбільшим  попитом  користувались  фінансові   та
бухгалтерські   прикладні  програми,   які  купували  6,1%  підприємств;  послуги  з   розміщення
електронної  пошти  –  5,5%;  оренда офісного  програмного  забезпечення  – 4,9%, що характеризує
зростання за всіма показниками.

Проведений  SWOT-аналіз  впровадження  на  підприємстві  ІТ-систем,  як  інструменту
контролінгу, виявив існуючі  переваги та недоліки, які наведені у табл. 2.
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Таблиця 2 – SWOT-аналіз впровадження ІТ-систем на підприємстві
S (Сильні сторони) W (Слабкі сторони)

Долучення  до  прогресивних,  а  одночасно  й
перспективних  для  подальшого  розвитку
підприємства  рішень.  Сучасним  світовим
трендом розвитку ІТ-систем є зниження витрат
компаній  на  їх  імплементацію,  що є  особливо
актуальним  для  підприємств,  які  мають
обмежений фінансовий потенціал.

Хмарні  технології  недостатньо
використовуються  вітчизняними
підприємствами  через  низку  причин,  а  саме:
відсутність  відповідного  нормативного
забезпечення, нестачу необхідної інформації та
фахівців,  які  володіють  необхідним  рівнем
кваліфікації  для  їх  ефективного  впровадження
тощо.

O (Можливості) T (Загрози)
Провайдери  хмарних  технологій  постійно
різновекторно  вдосконалюють  ці  системи  з
урахуванням їх споживчих властивостей. Одним
з провідних напрямків такого вдосконалення є
досягнення прийнятного рівня безпеки.

Ризики  порушення  безпеки,  ризики  втрати
даних,  ризик  того,  що  вкладені  інвестиції  не
окупяться протягом очікуваного періоду тощо.

Узагальнюючи  вищевикладене  можна  відзначити,  що  контролінг  в  умовах  цифровізації
набуває  статусу  головного  багатофункціонального  корпоративного  інституту  знанієструктури,  що
включає  організаційні  відносини  та  механізми  взаємодії  еклементів  структури  управління,
компетенції  персоналу  (підсистему  знань)  і  підсистему  інженерії  знань.  Стратегічним  завданням
розвитку корнтролінгу є створення ефективних ІТ-систем на підприємстві  з метою реалізації  усїх
функцій та завдань контролінгу, застосування сучасного аналітико-методичного апарату контролінгу
для  підтримки процесів розробки управлінських рішень з  операційного та стратегічного розвитку
підприємства.
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НАСЛІДКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація.  Обґрунтована необхідність дослідження наслідків розвитку цифрової економіки
та суспільства в Україна.  Виокремлено деякі  найбільш суттєві  позитивні та негативні наслідки
розвинення цифрових сервісів. 

 
Сучасні  тренди розвитку  економіки характеризуються  тісним взаємозв’язком із  розвитком

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та сервісів. В життєдіяльність суспільства та бізнесу
активно  втручається  мережева  економіка,  особисте  життя  переходить  у  площину  спілкування  в
соціальних мережах, виникають нові можливості дистанційного працевлаштування, формуються нові
фінансові  інструменти –  кріптовалюта,  та  нові  загрози  -  кіберзлочини.  З  огляду  на  це  в  Україні
сформовано  та  прийнято  Концепцію  розвитку  цифрової  економіки  та  суспільства  України  на  
2018-2020 роки [1]. 

Втім,  інституціональні  зміни  в  суспільстві  призводять  до  низки  наслідків  позитивного  та
негативного характеру. Спостерігається опір нововведенням з боку населення та бізнес-одиниць, які
звикли  к  традиційним  методам  роботи  та  життєдіяльності.  Визначимо  першорядні  наслідки,  які
виникають в ході імплементації цифрової економіки та суспільства в країні. До позитивних наслідків
можна віднести такі:
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