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Моргун Г. В. Інтеграція інформаційної підсистеми експортно-імпортної діяльності підприємства в його загальну 
інформаційну систему в процесі впровадження стратегічного контролінгу

У статті розглянуто підхід до формування інформаційної підсистеми стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприєм-
ства та її інтеграції в загальну інформаційну систему підприємства з урахуванням вирішення певних технічних та організаційних питань. Визна-
чено завдання інформаційних підсистем промислового підприємства та обґрунтовано необхідність розроблення спеціальної схеми руху інфор-
мації стосовно результатів експортно-імпортної діяльності підприємства. В основу побудови інформаційної підсистеми стратегічного контр-
олінгу експортно-імпортної діяльності підприємства покладено комплекс робіт з вирішення питань технічного та організаційного характеру,  
а саме: модернізація технічного забезпечення на підприємстві; регламентація системи організації стратегічного контролінгу; організація руху 
інформації стратегічного контролінгу як взаємодії економіста-контролера з питань стратегічного контролінгу зі структурними підрозділами 
промислового підприємства; організація процесу стратегічного контролінгу з урахуванням принципу розподілу обов’язків між працівниками на 
основі інформаційної інтеграції підсистем стратегічного управління з метою вартісної оцінки очікуваних змін. Подано розроблену схему вдоско-
налення інформаційної системи підприємства.
Ключові слова: стратегічний контролінг, інформаційна система, технічне забезпечення, організація стратегічного контролінгу, схема руху ін-
формації.
Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 11. 
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Моргун А. В. Интеграция информационной подсистемы экспортно-
импортной деятельности предприятия в его общую информацион-
ную систему в процессе внедрения стратегического контроллинга

В статье рассмотрен подход к формированию информационной под-
системы стратегического контроллинга экспортно-импортной дея-
тельности предприятия и ее интеграции в общую информационную 
систему предприятия с учетом решения определенных технических и 
организационных вопросов. Определены задачи информационных под-
систем промышленного предприятия и обоснована необходимость 
разработки специальной схемы движения информации о результатах 
экспортно-импортной деятельности предприятия. В основу постро-
ения информационной подсистемы стратегического контроллинга 
экспортно-импортной деятельности предприятия положен ком-
плекс работ по решению вопросов технического и организационного 
характера, а именно: модернизация технического обеспечения на 
предприятии; регламентация системы организации стратегическо-
го контроллинга; организация движения информации стратегиче-
ского контроллинга как взаимодействия экономиста-контролера по 
вопросам стратегического контроллинга со структурными подраз-
делениями промышленного предприятия; организация процесса стра-
тегического контроллинга с учетом принципа распределения обязан-
ностей между работниками на основе информационной интеграции 
подсистем стратегического управления с целью стоимостной оценки 
ожидаемых изменений. Представлена разработанная схема усовер-
шенствования информационной системы предприятия. 
Ключевые слова: стратегический контроллинг, информационная си-
стема, техническое обеспечение, организация стратегического кон-
троллинга, схема движения информации.
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Morhun H. V. Integration of Information Subsystem of Export-Import 

Activity of Enterprise into Its Overall Information System in the Process  
of Introducing Strategic Controlling

The article considers an approach to development of the strategic informa-
tion subsystem for controlling the export-import activity of enterprise and 
its integration into the enterprise's overall information system, taking into 
account solving of certain technical and organizational issues. Tasks of the 
informational subsystems of industrial enterprises have been determined, the 
necessity of developing a special scheme of information flow, concerning the 
results of the export-import activity of enterprise, has been substantiated. 
Developing the informational subsystem for strategic controlling the export-
import activity of enterprise is based on the range of activities to address 
issues of technical and organizational nature, namely: modernization of tech-
nical provision at the enterprise; regulation of the organizational system for 
strategic controlling; organizing the information flow of strategic controlling 
as interaction of the economist-controller for strategic controlling together 
with structural divisions of industrial enterprise; organizing the strategic 
controlling process, taking into account the principle of segregation of duties 
between employees on the basis of informational integration of subsystems 
for strategic management with the aim of valuation of expected changes. An 
elaborated scheme of improvements on the information system of enterprise 
has been provided.
Key words: strategic controlling, information system, technical provision, or-
ganisation of strategic controlling, scheme of information flow.
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Впровадження стратегічного контролінгу екс-
портно-імпортної діяльності підприємства в си-
стемі управління вимагає концентрації уваги на 

нетехнічній спрямованості управління та визначенні 
напрямів застосування теорії та практики управління 
стосовно побудови потоків інформації, реорганізації 
процесів створення інформаційної інфраструктури та 
підвищення рівня інформаційної культури в умовах роз-
витку інформаційної системи суспільства. Інтегрований 
підхід до виконання цих завдань спонукає до вдоскона-
лення інформаційної системи управління промислового 
підприємства.

Метою статті є розроблення методичного підходу 
щодо вдосконалення інформаційної системи підприєм-
ства в процесі впровадження стратегічного контролінгу 
експортно-імпортної діяльності. 

Відповідно до визначеної мети були вирішені такі 
завдання:
 дослідити технічні та організаційні питання 

формування інформаційної підсистеми стра-
тегічного контролінгу експортно-імпортної ді-
яльності підприємства;

 розробити схему вдосконалення інформаційної 
системи підприємства; 

 провести аналіз очікуваних змін впровадження 
інформаційної підсистеми стратегічного конт-
ролінгу експортно-імпортної діяльності під-
приємства. 

Незважаючи на те, що на сьогодні напрацьована 
велика кількість теоретичних положень щодо організації 
інформаційних систем на підприємствах взагалі [1; 5 – 9], 
вони не забезпечують високої якості управлінських рі-
шень. Наявні розробки не містять достатньо чітких мето-
дичних рекомендацій, що регламентують саму процедуру 
формування інформаційного забезпечення відповідно 
до встановлених правил і вимог. Інформаційна система 
(ІС) на підприємстві являє собою комунікаційну систему 
збору, передачі та обробки інформації, що постачається 
до працівників різноманітного рангу для реалізації функ-
цій управління. Структура ІС підприємства може бути 

представлена як сукупність її функціональних підсистем.  
У практиці діяльності досліджуваних вітчизняних маши-
нобудівних підприємств типовими видами діяльності, 
які визначають ознаку класифікації інформаційних під-
систем, є виробнича, маркетингова, фінансова, кадрова 
та управлінська діяльність [2; 3]. У табл. 1 наведено типо-
ві задачі, що розв’язуються за кожним із означених видів 
інформаційних підсистем підприємства.

Як видно з табл. 1, інформація стосовно екс-
портно-імпортної діяльності (ЕІД) підприємства є час-
тиною результатів вирішення завдань кожної інформа-
ційної підсистеми підприємства. Однак завдяки тому, 
що продукція машинобудування займає суттєве місце 
в товарній структурі зовнішньої торгівлі України, необ-
хідно звернути особливу увагу саме на показники ЕІД 
підприємства, виокремити необхідну інформацію та 
розробити схему руху потоків інформації стосовно ЕІД 
підприємства, яка має бути інтегрована в його загальну 
інформаційну систему. ІС на досліджуваних машино-
будівних підприємствах складається із сукупності тех-
нічних та програмно-апаратних засобів, інформаційних 
ресурсів і процесів, що забезпечують обґрунтування та 
ухвалення управлінських рішень у контексті підвищення 
ефективності діяльності. Кожне підприємство самостій-
но встановлює правила побудови схеми інформаційних 
потоків. Однак для забезпечення ефективності її функ-
ціонування необхідно враховувати, що кожен інформа-
ційний потік має такі ознаки: документ; проблематику; 
виконавця; періодичність. Існуюча розгалуженість схе-
ми інформаційних зв’язків, що обумовлена специфікою 
виробничої діяльності машинобудівних підприємств, 
є недостатньою для організації процесу стратегічного 
контролінгу ЕІД автоматизованим способом. Аналіз іс-
нуючої системи управління ЕІД підприємств показав, 
що частково функції стратегічного контролінгу ЕІД ви-
конуються різними відділами підприємства, але вико-
ристовувані методики не забезпечують повною мірою 
потреб управління [4].

Слід зазначити, що на досліджуваних підприєм-
ствах існує також проблема неповної комп’ютеризації 

таблиця 1

Задачі інформаційних підсистем промислового підприємства

Інформаційна 
підсистема  
маркетингу

Виробнича 
інформаційна 

підсистема

Фінансова 
інформаційна 

підсистема

Інформаційна 
підсистема кадрів

Управлінська 
інформаційна 

підсистема

Дослідження ринку  
і прогнозування  
продаж

Планування обсягів 
робіт і розробка  
алендарних планів

Управління портфелем 
замовлень

Аналіз і прогнозу-
вання потреби у тру-
дових ресурсах

Контроль за діяль-
ністю підприємства

Управління  
продажами

Оперативний кон-
троль і управління 
виробництвом

Управління кредитною 
політикою

Ведення архівів 
записів про персонал

Виявлення оператив-
них проблем

Рекомендації з вироб-
ництва нової продукції

Аналіз роботи облад-
нання

Розробка фінансового 
плану

Аналіз і планування 
підготовки кадрів

Аналіз управлінських  
і стратегічних ситуацій

Аналіз і встановлення 
ціни продукції

Участь у формуванні 
замовлень постачаль-
никам

Фінансовий аналіз  
і прогнозування

Забезпечення процесу 
кадрового управління

Розроблення 
стратегічних рішень

Облік замовлень Управління ресурсами Контроль бюджету. 
Бухгалтерський облік
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та недостатнього рівня технічного забезпечення струк-
турних підрозділів. Дослідження рівня автоматизації 
машинобудівних підприємств показало, що більшість 
з них у процесі підготовки управлінської інформації 
використовують такі програмні продукти, як офісний 
пакет Microsoft Office та різні конфігурації програми 
«1С-Підприємство», яка належить до класу середніх 
інтегрованих систем і призначена для комплексної ав-
томатизації економічної діяльності підприємств різних 
напрямків діяльності та форм власності. Вказані про-
грамні засоби є досить доступними, простими в кори-
стуванні та придатними до розв’язання аналітичних за-
вдань стратегічного контролінгу експортно-імпортної 
діяльності досліджуваних підприємств. 

Формування інформаційної підсистеми стратегіч-
ного контролінгу ЕІД підприємства потребує вирішення 
питань технічного та організаційного характеру.

З технічної точки зору пошук, отримання та оброб-
ка інформації стратегічного контролінгу, тобто 
створення інформаційного фонду стратегічного 

контролінгу ЕІД підприємства, можуть бути здійснені 
на базі існуючого технічного забезпечення ІС підприєм-
ства, адаптованої з урахуванням вимог галузевої еконо-
міки. Доцiльнiсть автоматизацiі функцій стратегічного 
контролінгу пов’язана зі складністю та рiзноманітнiстю 
завдань, що вирішуються, необхiднiстю отримання уза-
гальнюючих характеристик, можливістю застосування 
засобів моделювання економічних процесів, оброб-
ки i врахування кількісних оцінок для прогнозування, 
оптимізації й стратегічного планування показників 
ЕІД підприємства, оперативного одержання звітної та 
аналітичної інформації, графічного зображення отри-
маних розрахункових результатів. Для цього рекомен-
дується провести модернізацію існуючої логічної та 
фі зичної структури бази даних ІС підприємства, по-
будувати відповідні таблиці та встановити зв’язки між 
ними, що можна реалізувати мовою програмування 
системи «1С-Підприємство». На базі системи програм 
«1С-Підприємство», яка формує інформацію фінансової 
звітності, можна підготувати додаткові модулі, за допо-
могою яких збирається необхідна довідкова або позаоб-
лікова інформація, та ввести програмний модуль, що до-
помагатиме формувати набір результатних показників, 
які необхідні для подальшого аналізу ЕІД підприємства. 
Крім того, враховуючи необхідність дослідження та 
опису внутрішніх взаємозв’язків у системі ефективності 
ЕІД підприємства, що обґрунтовано та подано в роботі 
[11], додатково рекомендується налаштувати статис-
тичний пакет Statgraphics Centurion. 

З організаційної точки зору побудова інформацій-
ної підсистеми стратегічного контролінгу ЕІД підпри-
ємства має враховувати такі аспекти його організації:

1) розроблення на підприємстві внутрішнього по-
ложення щодо впровадження стратегічного контролінгу 
ЕІД підприємства, що дасть можливість регламентувати 
функції та завдання безпосередніх виконавців, розподі-
лити права та обов’язки, здійснити уніфікацію методики 
стратегічного контролінгу й забезпечити створення від-
повідної інформаційної бази. Стратегічний контролінг 

виконує функцію зворотного зв’язку в системі страте-
гічного управління та є інформаційним підґрунтям для 
прийняття управлінських рішень, тому на рівні окремого 
суб’єкта господарювання він повинен обов’язково регла-
ментуватися. Доцільно, щоб кожне підприємство роз-
робило пакет внутрішньої документації для ефективної 
організації впровадження стратегічного контролінгу. 

Залежно від виду, розмірів і характеру діяльно-
сті підприємств організаційна структура стратегічного 
контролінгу ЕІД може бути побудована по-різному. На 
практиці в основному зустрічаються три варіанти ор-
ганізації контролінгу: об’єднання служби контролінгу з 
іншим відділом; служба контролінгу прямо підкоряєть-
ся керівникові й займає особливе місце в ієрархії управ-
ління; служба контролінгу стає самостійним відділом, 
підлеглим лінійній структурі управління [10]. Кожен 
з цих варіантів потребує суттєвих операційних витрат 
на утримання служби контролінгу. Тому з метою опти-
мізації витрат на впровадження стратегічного контро-
лінгу ЕІД пропонується виділити у складі планово-
еко номічного відділу (ПЕВ) працівника, який матиме 
повноваження контролю з питань ЕІД підприємства. 
Такий підхід дозволить запобігти конфлікту інтересів 
між ПЕВ і контролером, забезпечити складання якісних 
і корисних звітів та вдосконалити процес планування. 
Органічно вбудований комплекс з робіт стратегічно-
го контролінгу ЕІД у системі ПЕВ стає функціонально 
відособленим напрямом в його роботі, що дозволить 
оптимізувати діяльність інших підрозділів з погляду 
аналітичних позицій, а також найповніше реалізувати 
можливість розробки альтернативних підходів щодо 
ухвалення управлінських рішень; 

2) організація руху інформації стратегічного конт-
ролінгу ЕІД підприємства з урахуванням всіх рівнів 
управління (вищого рівня, де здійснюється управління 
підприємством у цілому; середнього рівня, на якому 
реалізується управління окремими видами операцій 
на основі вирішення комплексу відповідних завдань; 
нижчого рівня, коли здійснюється оперативне управ-
ління структурними підрозділами підприємства), що не 
тільки забезпечить інформаційні потреби управління 
експортно-імпортною діяльністю підприємства, але й 
підвищить надійність результатів стратегічного конт-
ролінгу. Тому рух інформації стратегічного контролінгу 
ЕІД має бути організований таким чином, щоб забезпе-
чити ці зв’язки та визначити всі складові формування 
ефективності ЕІД, а саме: зовнішньоторговельну ефек-
тивність; науково-технічну ефективність; економічну 
ефективність; структурну ефективність та умови забез-
печення розвитку експортно-імпортної діяльності.

Формування інформаційного фонду стратегіч-
ного контролінгу ЕІД має за основу облікову 
політику, яка на будь-якому промисловому під-

приємстві складається з бухгалтерського, податкового 
та управлінського обліку. Основна інформація щодо ре-
зультатів ЕІД підприємства акумулюється в бухгалтерії. 
Тому, в першу чергу, необхідно організувати взаємодію 
бухгалтерії підприємства з економістом-контролером 
з питань стратегічного контролінгу ЕІД підприємства, 
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який повинен отримувати необхідну інформацію, оброб-
ляти, накопичувати та зберігати її. Найбільш доцільною 
формою цієї взаємодії є формування електронного до-
кумента, що надсилається економісту-контролеру в 
термін, встановлений згідно із затвердженим на підпри-
ємстві відповідним «Положенням про організацію стра-
тегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності 
підприємства». Підготовка та відправка такого докумен-
та має бути покладена на заступника головного бухгал-
тера, який щомісяця за результатами звітності за поточ-
ний період у середовищі системи «1С-Підприємство» 
вибирає необхідну інформацію. 

Отже, першим етапом руху інформації страте-
гічного контролінгу ЕІД підприємства є вза-
ємодія в межах існуючої локальної мережі між 

бухгалтерією та ПЕВ. У разі відсутності такої мережі 
її налагодження досить не складне і не потребує зна-
чних витрат часу та кошт. Отримуючи визначену ін-
формацію, економіст-контролер ПЕВ заповнює базу 

даних стратегічного контролінгу ЕІД. Далі за допомо-
гою додатково налаштованого статистичного пакета 
Statgraphics Centurion і надбудов програми MS Excel 
економіст-контролер ПЕВ здійснює опис внутрішніх 
взаємозв’язків в ефективності ЕІД підприємства і будує 
моделі канонічного аналізу для визначення рейтингу по-
казників, їх аналізу, прогнозування та розрахунку опти-
мальних значень, як це було подано в роботі [11]. На 
підставі результатів реалізації означених аналітичних 
процедур економіст-контролер формує таблицю ринко-
вого профілю підприємства. Означена таблиця має бути 
доведена всім керівникам структурних підрозділів під-
приємства у вигляді електронного документа. Одночас-
но з цим економіст-контролер надає інформацію струк-
турним підрозділам підприємства, супроводжуючи її 
пропозиціями щодо підвищення ефективності ЕІД. Вра-
ховуючи існуючі інформаційні зв’язки між підрозділами 
досліджуваних підприємств, у табл. 2 подано пропоно-
ваний варіант схеми взаємодії економіста-контролера 
підприємства зі структурними підрозділами. 

таблиця 2

Схема взаємодії економіста-контролера з питань стратегічного контролінгу ЕІД зі структурними підрозділами 
промислового підприємства 

Складові 
ефективності 

ЕІД 
Інформаційні дані Користувачі 

інформації
термін надання 

інформації

пропозиції щодо 
підвищення 

ефективності ЕІД

1 2 3 4 5
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ук
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о-

те
хн

іч
на

 
еф

ек
ти

вн
іс

ть

Рентабельність виробництва 
Підрозділи 
технічного  
забезпечення 
виробництва, 
відділ МТП

Щоквартально

Визначення можливо-
стей удосконалення 
технології виробницт-
ва продукції

Продуктивність праці, тис. грн/ осіб

Фондовіддача 

Матеріальні витрати підприємства (тис. грн)

Вартість виробленої продукції (тис. грн)

Ум
ов

и 
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і

Чиста виручка в іноземній валюті за 
реалізований товар, переведений у гривні 
за офіційним курсом на день надходження 
валютної виручки (тис. грн) ПЕВ, фінансово-

економічна 
служба

Щоквартально

Перегляд та коригу-
вання норм витрат; 
впровадження меха-
нізму мотивації щодо 
зменшення витрат

Повні витрати підприємства на експорт 
продукції (тис. грн)

Коефіцієнт забезпеченості власними обо-
ротними коштами 

Обсяг реалізованої продукції у поточний 
період (тис. грн)

ПЕВ, відділ мар-
кетингу та збуту

Щоквартально

Розроблення меха-
нізму мотивації щодо 
збільшення обсягів 
реалізації та зменшен-
ня витрат на збут

Обсяг реалізованої продукції у поперед-
ній період (тис. грн)

Витрати на збут 

Рентабельність основної діяльності Підрозділи 
технічного  
забезпечення 
виробництва, 
відділ МТП

Щоквартально
Удосконалення мето-
дики вибору поста-
чальника сировиниЗапаси матеріальних ресурсів (тис. грн)

Коефіцієнт плинності персоналу (%) Директор  
з праці і кадрів, 
відділ кадрів

Щоквартально
Удосконалення плану 
розподілу кадрів,  
що займаються ЕІД

Заохочувальні та компенсаційні виплати 
(тис. грн)
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1 2 3 4 5
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Чиста виручка в іноземній валюті за 
реалізований товар, переведений у гривні 
за офіційним курсом на день надходження 
валютної виручки (тис. грн)

 ПЕВ, фінансово-
економічна 
служба, відділ 
маркетингу  
та збуту

Оперативно  
по запиту

Удосконалення  
методики планування 
щодо забезпечен-
ня прибутковості 
експортно-імпортної 
діяльності 

Повні витрати підприємства на експорт 
продукції (тис. грн)

Витрати підприємства на придбання 
імпортної продукції (тис. грн)

Прибуток від експортних операцій (тис. 
грн)

Кількість угод експортних поставок (оди-
ниць)

Зо
вн

іш
нь

от
ор

го
ве

ль
на

 
еф

ек
ти

вн
іс

ть
 

Обсяг реалізованої продукції (тис. грн)

ПЕВ, фінансово-
економічна 
служба, відділ 
маркетингу та 
збуту

Оперативно  
по запиту

Удосконалення 
методики вибору 
найбільш вигідного 
варіанту експортного 
(імпортного) кон-
тракту

Обсяг експорту товарами (тис. грн)

Чиста виручка в іноземній валюті за 
реалізований товар, переведений у гривні 
за офіційним курсом на день надходження 
валютної виручки (тис. грн)

Вартість експорту у внутрішніх цінах  
(тис. грн)

Обсяг імпорту товарами (тис. грн)

Ст
ру

кт
ур

на
 е

фе
кт

ив
ні

ст
ь Обсяг експорту в поточний період (тис. грн)

ПЕВ, відділ мар-
кетингу та збуту Щоквартально

Удосконалення 
механізму мотивації 
стимулів щодо 
активізації експортно-
імпортної діяльності

Обсяг експорту в попередній період  
(тис. грн)

Обсяг імпорту в поточний період (тис. грн)

Обсяг імпорту в попередній період  
(тис. грн)

Обсяг основного виду експортної 
продукції (тис. грн)

Закінчення табл. 2

Запропонована схема взаємодії економіста-конт-
ролера підприємства зі структурними підрозділами до-
зволить значно спростити інформаційні зв’язки та своє-
часно визначити першочергові заходи щодо підвищення 
ефективності ЕІД й основні фактори у разі виявлених 
відхилень, підготувати аналітичне обґрунтування варі-
антів управлінських рішень для розроблення та вибору 
напрямів стратегії розвитку ЕІД;

3) організація процесу стратегічного контролінгу 
ЕІД з урахуванням принципу розподілу обов’язків між 
працівниками на основі інформаційної інтеграції під-
систем стратегічного управління – планування, обліку, 
аналізу, контролю, з використанням автоматизованих 
інформаційних систем і технологій. Застосування сис-
темного підходу в процесі управління ЕІД підприємства 
орієнтує на комплекс функцій стратегічного управлін-
ня, які пов’язані між собою послідовними зв’язками на 
основі єдиної інформації. 

Розрахувати ефект інтеграції інформаційної під-
системи стратегічного контролінгу ЕІД підприємства в 
ІС підприємства досить складно, оскільки інформацій-
не забезпечення є лише необхідною частиною процесу 
управління. Отримання своєчасної, повної, адекват-
ної та достовірної інформації керівником відповідного 
структурного підрозділу ще не дає гарантії на досяг-

нення цілей ЕІД підприємства. Складність розрахунку 
економічної ефективності інформаційного забезпе-
чення також полягає в тому, що до цього дня так і не 
визначена реальна вартість інформації. З урахуванням 
думки авторів роботи [10], розглядаючи впровадження 
інформаційної підсистеми стратегічного контролінгу 
ЕІД підприємства на досліджуваних підприємствах як 
сукупність заходів щодо нововведень у функціональних 
сферах управління ЕІД підприємства, можна виділити 
очікувані зміни і провести їх вартісну оцінку, як це по-
дано в табл. 3.

Удосконалення ІС досліджуваних підприємств та-
кож пов’язано з впровадженням прогресивних комп’ю-
терних технологій. Економічний ефект буде залежати 
від повноти автоматизації функцій стратегічного конт-
ролінгу, застосування методів моделювання, прогнозу-
вання, оптимізації, тобто самих досконалих аналітич-
них методів підтримки управління. Таким чином, ефект 
реалізується за рахунок значного обсягу інформації, що 
накопичується, оброблюється та аналізується на сучас-
ному рівні.

Узагальнюючи викладене вище, пропонується схе-
ма вдосконалення ІС підприємства на основі інтеграції 
інформаційної підсистеми стратегічного контролінгу 
ЕІД, що наведена на рис. 1. 
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Інтеграція інформаційної підсистеми стратегічного 
контролінгу ЕІД підприємства в ІС підприємства дозво-
лить: зробити прозорими для керівництва всі фінансові 
та матеріальні потоки; надавати повну інформацію для 
економічно доцільного стратегічного планування розви-
тку ЕІД підприємства з видачею відповідних рекоменда-
цій; проводити безперервний аудит ЕІД підприємства за 
обраними показниками; своєчасно виявляти тенденції 
порушення встановленого напряму розвитку ЕІД під-
приємства (стратегічні розриви) та визначати стратегічні 
резерви, за рахунок яких можна усунути розриви та за-
безпечити підвищення ефективності ЕІД підприємства.

Отже, розроблений методичний підхід щодо вдо-
сконалення ІС підприємства, який ґрунтується 
на формуванні інформаційної підсистеми стра-

тегічного контролінгу ЕІД підприємства та її інтеграції в 
загальну ІС з урахуванням вирішення виділених техніч-
них та організаційних питань, дозволяє вдосконалити 
систему стратегічного управління ЕІД.                  
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гнозних змін економічної ситуації, що враховують-
ся в процесі планування ЕІД, збільшення якості 
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Контроль Можливість порівняння показників ефективності 
ЕІД з прогнозними та оптимальними значеннями 

Скорочення витрат на аудит, економія від 
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ристання стратегічних резервів
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