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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ СТИВІДОРНИХ КОМПАНІЙ

Онешко С.В. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення в системі контролінгу стиві-
дорних компаній. У статті визначено особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення в 
системі контролінгу стивідорних компаній. Визначено, що інформаційно-аналітичне забезпечення в системі 
контролінгу необхідно розглядати з позиції існування прямого фінансового інтересу користувачів, вихідних 
джерел інформації та показників для аналізу. З огляду на це систематизовано вихідні положення формуван-
ня інформаційно-аналітичного забезпечення в системі контролінгу, які розглянуті на прикладі діяльності 
стивідорної компанії. Запропоновано в системі контролінгу під час формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення використовувати системно-функціональний підхід, основою якого є процес прийняття управ-
лінського рішення у вигляді окремих, відносно самостійних структурно-функціональних блоків. Такий під-
хід враховує вплив зовнішнього середовища за допомогою виявлення зв’язків та факторів джерел інформа-
ції і включає весь цикл та послідовність дій, виходячи з логіки процесу прийняття управлінського рішення 
та наявності можливих змін і трансформацій, тобто виконання функції гнучкого управління.

Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, контролінг, системно-функціональний підхід, 
інформаційні потоки, стивідорна компанія.

Онешко С.В. Формирование информационно-аналитического обеспечения в системе контроллинга 
стивидорных компаний. В статье определены особенности формирования информационно-аналитического 
обеспечения в системе контроллинга стивидорных компаний. Определено, что информационно-аналитиче-
ское обеспечение в системе контроллинга необходимо рассматривать с позиции существования прямого фи-
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нансового интереса пользователей, исходных источников информации и показателей для анализа. С учетом 
этого систематизированы исходные положения формирования информационно-аналитического обеспечения 
в системе контроллинга, которые рассмотрены на примере деятельности стивидорной компании. Предложено 
в системе контроллинга при формировании информационно-аналитического обеспечения использовать си-
стемно-функциональный подход, основой которого является процесс принятия управленческого решения в 
виде отдельных, относительно самостоятельных структурно-функциональных блоков. Такой подход учиты-
вает влияние внешней среды с помощью выявления связей и факторов источников информации и включает 
весь цикл и последовательность действий, исходя из логики процесса принятия управленческого решения и 
наличия возможных изменений и трансформаций, то есть выполнения функции гибкого управления.

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, контроллинг, системно-функциональ-
ный подход, информационные потоки, стивидорная компания.

Oneshko Svitlana. Formation of information and analytical support in the controlling system of stevedoring 
companies. In the research were determined the features of the formation of information and analytical support in the 
system of controlling stevedoring companies. The improvement of information and analytical support of the stevedor-
ing company is caused by the need to change the approach to the management process in general and for individual 
management functions, which contributes to the speed of cargo clearance and transit cargo to domestic ports. The 
implementation of this approach is possible through the introduction of a controlling system, the main purpose of which 
is to ensure profitable operation in accordance with the strategic objectives achieved by coordination and control of in-
dicators, assessing the impact of their level on performance in terms of qualitative and quantitative parameters. One of 
the stages of implementing the controlling system in the activities is to determine the information and analytical base, 
which is based on the analysis of information flows and studying information about events that have already occurred 
and forecasts, such as estimated costs and revenues. It is established that in the controlling system the main information 
and analytical base for the analysis are the forms of financial reporting, accounting and management accounting data, 
financial plan (report). The evaluation of performance is based on Key Performance Indicators, which are determined by 
the stevedoring company independently, depending on the goals and focus on the result. According to the results of the 
study it is proposed to use a system-functional approach, based on management decision-making in the form of separate, 
relatively independent structural and functional blocks in the controlling system in the formation of their information 
and analytical support. This approach takes into account the influence of the external environment by identifying the 
links and factors of information sources and includes the whole cycle and sequence of actions, based on the logic of the 
management decision-making process and the presence of possible changes and transformations (flexible management).

Key words: information and analytical support, controlling, system-functional approach, information flows, 
stevedoring company.

Постановка проблеми. Виникнення нових умов 
господарювання визначає потребу у достовірній інфор-
маційно-аналітичної інформації про фактичний стан 
підприємства, тому очевидним фактом є необхідність 
поліпшення облікової роботи підприємства та орга-
нізації системи інформації, необхідної для прийняття 
оптимальних управлінських рішень в усіх напрямах 
діяльності в розрізі структурних підрозділів.

Підприємства портової діяльності відіграють важ-
ливу роль у формуванні транспортної системи країни 
та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. В умовах 
динамічного розвитку національної та світової еконо-
міки управління діяльністю стивідорних компаній, які 
входять до підприємств портової діяльності, стикається 
з новими проблемами, які вимагають прийняття відпо-
відних рішень. Управлінський аспект функціонування 
підприємств портової діяльності ускладняється збіль-
шенням обсягу облікової інформації, новизною вирі-
шуваних завдань в умовах інтенсивного конкурент-
ного середовища, необхідністю врахування багатьох 
зовнішніх та внутрішніх факторів, а також зростанням 
відповідальності за наслідки прийнятих рішень, що 
обумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині 
контролінг розглядається як функція управління, яка 
спрямована на управління витратами та розвиток 
системи бюджетування, або як функція управління, 
яка координує й регулює діяльність, а також відіграє 

ключову роль в управлінні суб’єктом господарювання, 
або як інформаційна підтримка прийняття рішень, або 
як технологія управління, спрямована на оброблення 
інформації засобами планування, регулювання та 
контролю управління, або як компонент управління, 
який має самоуправління та децентралізацію [1].

Згідно з вивченими літературними джерелами, 
існує три концепції контролінгу, орієнтовані на бухгал-
терський облік, інформацію та управління.

У рамках першої концепції, яка була популярною 
на початку 80-х років, основною задачею контролінгу 
було представлення та аналіз інформації, джерелами 
якої були дані бухгалтерського обліку, а перш за все 
мали значення показники у вартісному виразі. Р. Манн 
та Е. Майєр визначили контролінг як «управління при-
бутком та систему регулювання, яка дає змогу фірмі 
отримати максимальний для даних умов прибуток» [2]. 
Оперативне порівняння планових і фактичних значень 
ключових показників задля виявлення їх взаємозалеж-
ності є ключовим принципом концепції контролінгу, 
або «управління за відхиленнями».

Друга концепція була сформована наприкінці 
80-х років. Основною задачею контролінгу, згідно з 
цією концепцією, була координація збирання та обро-
блення інформації, а також її підготовка згідно з потре-
бами управління. На цьому етапі інформація була пред-
ставлена в розрізі центрів та рівнів відповідальності 
як у вартісному, так і в натуральному виразах. Разом 
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з даними бухгалтерського обліку стала використовува-
тись нефінансова кількісна та якісна інформація.

Згідно з третьою концепцією, яка отримала розви-
ток у 90-х роках, контролінг розглядався як функція 
підтримки керівництва завдяки координації системи 
управління. Іншими словами, контролінг забезпечує 
зворотний зв’язок в контурі управління за допомогою 
методів координації та регулювання [3].

Про необхідність впровадження системи контр-
олінгу в діяльність стивідорних компанії зазначено у 
роботах [4–6]. Визначено, що основною метою впрова-
дження контролінгу в діяльність стивідорної компанії 
є забезпечення прибуткового функціонування згідно зі 
стратегічними цілями, що досягається координацією 
та контролем доходів і витрат, оцінюванням впливу їх 
рівня на показники діяльності в розрізі якісних та кіль-
кісних параметрів, а також своєчасного впливу на їх 
величину. Контролінг має основне навантаження щодо 
забезпечення ухвалення управлінських рішень та необ-
хідний для вирішення внутрішніх завдань управління.

Нині недостатньо дослідженими залишаються тео-
ретичні положення щодо формування інформаційно-
аналітичного забезпечення в системі контролінгу з 
урахуванням галузевих особливостей діяльності під-
приємств та практичного аспекту прийняття оптималь-
них управлінських рішень за умови інтеграції фінансо-
вого обліку й контролінгу.

Формулювання завдання дослідження. Метою 
статті є визначення особливостей формування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення в системі кон-
тролінгу стивідорних компаній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управ-
лінський аспект контролінгу передбачає прийняття 
рішень, орієнтованих на досягнення цільових показ-
ників. При цьому центральну роль відіграє діяльність 
зі сценарного прогнозування та планування, а також 
контролю й регулюванню. Це справедливо щодо як 
кожного окремого управлінського рішення, так і про-
цесу управління підприємством загалом. Таким чином, 
контролінг є важливим засобом успішного функціо-
нування підприємства, забезпечує необхідною інфор-
мацією для прийняття оперативних та стратегічних 
управлінських рішень і сприяє збільшенню прибутку.

Роль контролінгу як підсистеми управління під-
приємством полягає у підтримці та наданні допомоги 
керівнику. В задачі служби контролінгу (контролера) 
входять вивчення всіх процесів на підприємстві, вияв-
лення «вузьких місць», порівняння фактичних показ-
ників із запланованими та аналіз причини відхилення, 
а також розроблення пропозицій щодо вжиття заходів 
покращення ситуації на підприємстві.

Основними перевагами застосування контролінгу в 
діяльності стивідорних компаній є:

– постійний моніторинг відхилень від запланованих 
показників і прийняття управлінських рішень задля їх 
покращення;

– оптимізація витрат і максимізація прибутку стиві-
дорної компанії;

– збільшення рентабельності діяльності завдяки 
скороченню витрат на виробництво за допомогою 
контролю економічності процесів;

– забезпечення конкурентоспроможності функціо-
нування стивідорної компанії та швидкої реакції на 
тенденції розвитку ринку.

Основні етапи впровадження системи контролінгу 
в діяльність стивідорної компанії вимагають систем-
ного підходу й мають включати:

– постановку мети;
– встановлення факторів впливу на результати 

діяльності;
– визначення інформаційно-аналітичної бази  

контролінгу;
– розроблення шляхів досягнення поставленої мети;
– структуризацію показників контролінгу;
– моніторинг показників;
– розроблення проєктів управлінських рішень.
Кожен з названих етапів є важливим. У досліджені 

більш детально розглянемо етап визначення інфор-
маційно-аналітичної бази контролінгу. Цей етап має 
ґрунтуватись на аналізі руху інформаційних потоків, 
при цьому вивчається інформація як подій, що вже від-
булися, так і прогнозів, наприклад про передбачувані 
витрати й доходи з урахуванням часових ознак в розрізі 
стратегічної та оперативної інформації.

Такий підхід «дасть змогу ідентифікувати та струк-
турувати інформаційні потоки шляхом оброблення 
необхідних даних за масивами інформації та створення 
інформаційної бази даних для підприємств, їх поста-
чальників, споживачів задля забезпечення економічних 
та організаційних переваг. Оперативний контролінг 
виконуватиме такі функції, як оцінювання інформацій-
них потреб на кожному рівні та в межах функції управ-
ління; вивчення типів і форм документів; типізація 
інформації та даних; подолання проблем несумісності 
типів даних; створення системи управління даними» [7].

На стратегічному рівні інформаційне забезпечення 
дає змогу надати керівництву та іншим зацікавленим 
користувачам релевантну інформацію про загальну 
стратегію та можливі пріоритетні напрями розвитку. 
Така інформація включає бази стратегічних даних, 
допущення та прогнози.

На оперативному рівні інформаційне забезпечення 
дає змогу здійснювати функції аналізу в короткостроко-
вому періоді. Інформаційна база для оперативного аналізу 
включає первинні документи, рахунки бухгалтерського 
обліку, облікові регістри, фінансову й статистичну звіт-
ність та інші джерела стосовно нормативів та відхилень.

Загальну сукупність інформаційно-аналітичного 
забезпечення контролінгу можна укрупнено розділити 
на 3 види (табл. 1).

Для виконання завдань контролінгу саме третя 
категорія інформації є найбільш важливою та основою 
системи мікроекономічного аспекту для управління 
підприємницькими ризиками й забезпечення успіш-
ного функціонування підприємства. Результатами фор-
мування масиву інформаційно-аналітичних даних є 
величина планових та фактичних показників очікува-
них прибутків і витрат у результаті вжиття планованих 
господарських заходів, контрактів, угод, інвестицій, 
прогнозування рівня рентабельності нових видів про-
дукції (робіт, послуг) тощо. Формування цього інфор-
маційного потоку створюється у рамках управлінського 
або виробничого обліку. Внутрішня економічна інфор-
мація є комерційною таємницею та використовується 
відносно спеціальних компетенцій та рівня доступу 
керівників різних рівнів. Такий доступ визначається 
керівництвом підприємства самостійно та регулюється 
системою внут рішнього контролю. Користувачами такої 
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інформації є Рада директорів, керівництво підприєм-
ства, представники адміністрації, менеджери, керівники 
підрозділів тощо, які несуть відповідальність за управ-
ління діяльністю підприємства й приймають рішення.

Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі 
контролінгу необхідно розглядати з позиції існування 
прямого фінансового інтересу користувачів, вихідних 
джерел інформації та показників для аналізу (рис. 1).

Передумовою порівнянності даних фінансової 
звітності є дотримання принципу послідовності, який 
полягає в наданні точної і достовірної інформації про 
політику бухгалтерського обліку, про зміни в цій полі-
тиці і вплив цих змін на показники фінансових звітів. 
Порівнянність даних підтримує вживання принципу 
єдиного грошового вимірника.

Інформація у фінансових звітах має бути достовір-
ною та повною, тому фінансова звітність містить при-
мітки, які додатково освітлюють облікову політику під-
приємства й роз’яснюють окремі статті звітності.

Фінансова звітність також має бути своєчасною, 
тобто сформованою і наданою у зафіксовані чин-

ним законодавством терміни. Своєчасно одержані та 
використані дані можуть бути основою як для аналізу 
результатів звітного періоду, так і для прогнозування 
рівнів показників в майбутньому.

В системі контролінгу основною інформаційно-аналі-
тичною базою для проведення аналізу результатів діяль-
ності та прийняття ефективних управлінських рішень є:

– форми фінансової звітності;
– дані бухгалтерського та управлінського обліку;
– «Фінансовий план підприємства», «Поясню-

вальна записка до фінансового плану підприємства», 
«Звіт про виконання фінансового плану підприємства».

Форми фінансової звітності складаються згідно з 
Національним положенням (стандартом) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звіт-
ності» [10], що визначає мету, склад і принципи під-
готовки фінансової звітності та вимоги до визнання й 
розкриття її елементів [11].

Ф-1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» надає 
дані про такі елементи фінансової звітності, як активи, 
зобов’язання та капітал. Для стивідорних компаній харак-

Таблиця 1
Інформаційно-аналітичне забезпечення контролінгу за видами та напрямами використання

Вид інформації Характеристика Використання

Інформація про поточний 
фінансовий стан 
підприємства

Характеризує величину й структуру активів (майна), 
джерел їх отримання, розмір залучених в обіг 
матеріальних і фінансових ресурсів, ефективність  
їх використання, результати господарської 
діяльності за певний проміжок часу.

Для аналізу та оцінювання 
привабливості підприємства.

Інформація про 
ефективність оподаткування 
підприємства

Розкриває взаємини підприємства з державою  
у вигляді фінансового потоку, що наповнює його 
бюджет.

Для оптимального взаємовідно-
шення підприємства з державою  
за розрахунками з бюджетом.

Інформація про 
ефективність управління 
підприємством

Характеризує величину доходів, витрат на 
виробництво й реалізацію, собівартість одиниці 
продукції (робіт, послуг), співвідношення обсягів 
реалізації, собівартості та прибутку.

Для задоволення внутрішніх 
потреб щодо підтримки та збере-
ження поточного й оперативного 
управління ресурсами на мікро-
економічному рівні.

Джерело: складено автором з використанням джерел [8; 9]

Інформаційно-аналітичне забезпечення

Прямий фінансовий 
інтерес

Засновники

Акціонери

Керівництво

Інвестори

Керівники
підрозділів

Показники
Доходи

Витрати

Фінансові 
результати

Рух грошових 
коштів

Потенціал

Конкуренто-
спроможність

Банки

Зовнішні:
− інтернет-ресурси;
− Державна служба

статистики України;
− офіційні сайти портів

Внутрішні:
− фінансова звітність;
− фінансовий план;

− Пояснювальна записка 
до фінансового плану;
− Звіт про виконання 
фінансового плану;

− дані бухгалтерського 
обліку

Джерела інформації

Рис. 1. Формування інформаційно-аналітичного забезпечення в системі контролінгу
Джерело: розробка автора
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терною рисою є наявність в активах домінуючої частини 
необоротних активів (70–80%) за відносно незначної 
питомої ваги оборотних активів (20–30%). Таке співвід-
ношення пов’язано з фондоємністю портової галузі, зна-
чною вартістю основних засобів у вигляді гідротехнічних 
споруд та перевантажувального обладнання.

У Ф-2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)» наведено інформацію про форму-
вання доходів, собівартість реалізації, адміністративні 
витрати, витрати на збут, інші операційні доходи та 
витрати, фінансові доходи та витрати, доходи та втрати 
від участі в капіталі, інші доходи та витрати, елементи 
операційних витрат [12].

Необхідно відзначити, що з 2013 року «Звіт про 
фінансові результати» включає також «Звіт про сукуп-
ний дохід», що пов’язано з приведенням правил скла-
дання української фінансової звітності у відповідність 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для 
стивідорних компаній характерними рисами форму-
вання фінансових результатів є формування доходів від 
усього переліку комплексу вантажно-розвантажуваль-
них робіт як на судні, так і на причалах та інших об’єктах 
портової інфраструктури, включаючи складські операції 
та накопичення партій вантажів. Собівартість реаліза-
ції включає витрати на сировину та основні матеріали, 
витрати на паливо, витрати на електроенергію, витрати 
на оплату праці та відрахування на соціальні заходи, 
витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в 
робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, 
нагляду, обслуговування тощо), амортизацію основних 
засобів і нематеріальних активів, інші витрати. Для сти-
відорної компанії особливістю формування витрат на 
збут є відсутність транспортних витрат, витрат на збе-
рігання та пакування. Здебільшого ці витрати склада-
ються з витрат на рекламу.

Крім того, значну частку (55–95%) у струк-
турі витрат стивідорної компанії займають постійні 
витрати, що за умови перевантаження товарів сезон-
ного виробництва чи споживання створює відповідні 
загрози, особливо ці загрози стосуються державних 
стивідорних компаній. Так, у 2015 році відрахування 
дивідендів АМПУ становили 30%. У 2017 році було 
встановлено 75% відрахувань. Спільно з міністром 
інфраструктури в дискусіях з Кабінетом Міністрів у 
2018 році їх вдалося знизити до 50%. Однак у 2019 році 
норматив становить 90% відрахувань до держбюджету. 
Це зупиняє розвиток галузі з точки зору інвестицій в 
інфраструктуру стратегічного призначення з огляду 
на те, що всі інфраструктурні проєкти довгострокові й 
тривають по 3–5 років.

Об’єктивний аналіз та оцінка поведінки різних 
елементів витрат дає змогу керівництву стивідорної 
компанії приймати рішення щодо регулювання ван-
тажопотоку, визначення його структури та надання 
додаткових послуг.

На основі Ф-3 «Звіт про рух грошових коштів» 
можна визначити:

– надходження та витрачання щодо операційної 
діяльності на оплату товарів (робіт, послуг), праці, від-
рахувань на соціальні заходи, зобов’язань з податків і 
зборів, інші витрачання;

– надходження та витрачання щодо інвестиційної 
діяльності на придбання фінансових інвестицій, необо-
ротних активів, виплати за деривативами, інші платежі;

– надходження та витрачання щодо фінансової 
діяльності на викуп власних акцій, погашення позик, 
сплату дивідендів, витрачання на сплату відсотків, 
витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди, інші платежі.

Інформація про рух грошових коштів є основою 
для оцінювання здатності стивідорної компанії генеру-
вати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і 
потреби у використанні цих грошових потоків.

З позиції аналітичної корисності для аналізу 
Ф-5 «Примітки до річної фінансової звітності» розкри-
ває інформацію про стан основних засобів та немате-
ріальних активів, стан дебіторської та кредиторської 
заборгованостей, надає розшифровку адміністратив-
них витрат, інших операційних доходів і витрат, дохо-
дів і втрат від участі в капіталі за інвестиціями, інших 
фінансових доходів і витрат, інших доходів і витрат. 
Визначення тенденцій щодо динаміки та структури 
окремих статей дає змогу виявити негативні тенденції 
та резерви щодо зменшення витрат.

Дані управлінського обліку ґрунтуються на базі 
форм звітності другого рівня, ретельно складених 
для задоволення цілей управлінського обліку. Форми 
звітності другого рівня розробляються стивідорними 
компаніями самостійно та мають довільну форму. Ці 
дані бухгалтерського та управлінського обліку менш 
доступні для широкого кола користувачів інформації 
та мають значимість у системі контролінгу з позиції 
аналітичної цінності для задоволення цілей управління 
(наприклад, аналіз витрат в розрізі формування собі-
вартості, деталізації та розшифрування витрат).

Достатньо інформативною є «Пояснювальна 
записка до фінансового плану», яку з 2014 року скла-
дають усі державні стивідорні компанії і яка містить 
деталізовану інформацію щодо формування фінансо-
вих результатів, зокрема доходів, виробничої собівар-
тості, адміністративних витрат; витрат на збут; інших 
операційних витрат; інших витрат; елементів опера-
ційних витрат.

Задля проведення конкурентного та порівняльного 
аналізу доходів та витрат стивідорних компаній слід 
використовувати інтернет-ресурси. З урахуванням 
інформатизації суспільства доступними для отримання 
інформації є дані Державного комітету статистики 
України, офіційні сайти, фінансові та аналітичні звіти 
стивідорних компаній. Складність аналізу такої інфор-
мації проявляється у відсутності уніфікованості звітів, 
відмінності у складанні фінансової звітності стивідор-
них компаній України від світових та європейських. 
Визнання релевантності даних по доходах та витратах 
суттєво різниться, іноді достатньо складно порівняти 
показники, що аналізуються.

Оцінювання результатів діяльності стивідорної 
компанії може здійснюватися за значним переліком 
критеріїв, визначальним фактором є цілі суб’єктів 
оцінювання (керівників, власників, інвесторів, кре-
дитно-фінансових установ, кредиторів, рейтингових 
агентств, державних органів влади, конкурентів тощо). 
Комплексне оцінювання ефективності діяльності 
будь-якого господарського суб’єкта здійснюється, як 
правило, на основі спеціально розробленої або адап-
тованої системи показників, яка має бути спрямована 
на підвищення ефективності виробництва, тобто на 
кожну одиницю витрат і використаних ресурсів слід 
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одержувати більше доходу за наявності тих самих засо-
бів виробництва, що зумовить зниження собівартості. 
При цьому використання системи показників, їх склад 
та структура істотно залежать від доступу до інформа-
ції та цілей оцінювання.

В системі контролінгу оцінювання результатів діяль-
ності компанії проводиться на базі KPI (Key Performance 
Indicators, або ключові показники ефективності). Вико-
ристання показників КРІ дає змогу критично оцінити 
продуктивність, оперативність, якість або витрати ком-
панії. Використовуючи рекомендовані KPI, можемо 
оцінити ефективність процесу, зробити висновки щодо 
потенціалу та отримати рекомендації для необхідних 
змін. Набір КРІ визначається компанією самостійно 
залежно від цілей та орієнтації на результат.

Визначення та аналіз показників KPI дає змогу сфор-
мувати інформаційно-аналітичну базу для прийняття 
управлінських рішень стосовно виконання оператив-
них та стратегічних планів компанії, визначити фак-
тори позитивного чи негативного впливу та своєчасно 
запровадити коригування щодо здійснення діяльності, 
поліпшення ефективності функціонування. Крім того, 
велике значення має досягнення планових показників 
діяльності, формування оцінки виду відхилення. Так, у 
процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 
показники, закладені у фінансовий план стивідорних 
компаній, можуть суттєво змінитися. Оперативне порів-
няння планових і фактичних значень KPI задля вияв-
лення їх взаємозалежності є ключовим принципом кон-
цепції контролінгу або «управління за відхиленнями».

Вимірювання параметрів, орієнтованих на вхід та 
вихід, ускладнено наявністю непрямого впливу факто-
рів на результативний показник чи проявлення цього 
впливу через визначений період. Так, витрати на підви-
щення кваліфікації та перепідготовку кадрів, які поне-
сені у звітному періоді, окупляться у майбутніх періо-
дах у вигляді, наприклад, підвищення продуктивності 
праці; витрати на аудиторські послуги дадуть змогу 
у майбутньому запобігти помилок під час складання 
фінансової звітності. Оцінювання таких параметрів є 
складним, потребує збору великої кількості інформа-
ції та не завжди виправдане з позиції співвідношення 
витрат на проведення такого оцінювання та отриманого 
результату. Більш того, витрачання часу на проведення 
такого аналізу порушує завдання контролінгу, яким є 
забезпечення раціональності управлінського процесу.

Особливий акцент під час формування інформаційно-
аналітичного забезпечення стивідорної компанії в системі 
контролінгу задля досягнення найкращих фінансових 
результатів робиться на витратах як основному факторі 
підвищення результатів діяльності завдяки виявленню та 
мобілізації прихованих резервів підприємства, раціональ-
ного використання всіх видів ресурсів і, як наслідок, під-
вищення ефективності виробництва.

Крім того, «аналіз витрат допомагає виявити ефектив-
ність і визначити оптимальний розмір витрат, перевірити 
якісні показники роботи, правильно встановити ціни, 
регулювати та контролювати витрати, планувати рівень 
прибутку й рентабельності виробництва [13, с. 202].

Аналітичні розрахунки на базі фінансової звітності най-
більших державних стивідорних компаній України свід-
чать про те, що домінуючою частиною витрат є витрати на 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР), що 
складають 55–64% від загальної суми витрат [14].

Нині офіційна статистична звітність та облікові дані 
стивідорних компаній не мають у систематизованому 
вигляді всіх даних, необхідних для розрахунку фактич-
ної собівартості виконання ВРР. Дані, відсутні в офіцій-
ній (статистичній) звітності, можуть бути отримані з 
оперативного обліку портів або розрахунковим шляхом.

Під час формування інформаційно-аналітичної 
бази дані бухгалтерського аналітичного обліку мають 
найбільше значення для аналізу загальних витрат сти-
відорної компанії та формування собівартості пере-
робки кожного виду вантажу як складової частини цих 
витрат. Водночас відсутність єдиної системи оператив-
ного обліку не дає можливості зазначити, у яких служ-
бах, відділах і господарствах зосереджені необхідні для 
цього дані, які при цьому документи слід використати.

Враховуючи те, що будь-яка система перебуває під 
впливом зовнішнього середовища, яке справляє вплив 
через зв’язки та фактори джерел інформації (накопи-
чений досвід, екстраполяцію, побудову моделей), а 
також визначені особливості діяльності стивідорних 
компаній, вважаємо за доцільне в системі контролінгу 
під час формування інформаційно-аналітичного забез-
печення використовувати системно-функціональний 
підхід, основою якого є процес прийняття управлін-
ського рішення у вигляді окремих, відносно самостій-
них структурно-функціональних блоків (рис. 2).

Наведений алгоритм включає весь цикл та послі-
довність дій щодо прийняття управлінського рішення 
та має теоретичне й прикладне використання. В моделі 
присутні два рівня детермінованої залежності, а саме 
залежність від внутрішньої логіки явища та пізнавальні 
установки суб’єкта. Так, усі блоки об’єднані в кон-
кретні послідовні операції з огляду на логіку процесу 
прийняття управлінського рішення, а логічний зв’язок 
обумовлено наявністю можливих змін та трансформа-
цій (виконання функції гнучкого управління).

Подальше дослідження щодо формування інформа-
ційно-аналітичного забезпечення системи контролінгу 
в діяльності стивідорних компаній потребує визначення 
релевантної інформації для окремих об’єктів контролінгу. 
Кінцевим етапом контролінгу є формування такої моделі 
розвитку стивідорної компанії, яка дає змогу визначити 
властивості й результативно управляти його розвитком.

Висновки. Удосконалення інформаційно-аналі-
тичного забезпечення стивідорної компанії викликано 
необхідністю зміни підходу до процесу управління 
загалом та окремих функцій управління, що сприяє 
швидкості оформлення вантажу та залученню тран-
зитних вантажів у вітчизняні порти. Реалізація такого 
підходу є можливою за рахунок впровадження системи 
контролінгу, основною метою якого є забезпечення 
прибуткового функціонування згідно зі стратегічними 
цілями, що досягається координацією та контролем 
показників, оцінюванням впливу їх рівня на результати 
діяльності в розрізі якісних та кількісних параметрів.

Одним з етапів впровадження системи контролінгу 
в діяльність стивідорної компанії є визначення інфор-
маційно-аналітичної бази, яка ґрунтується на аналізі 
руху інформаційних потоків, при цьому вивчається 
інформація як подій, що вже відбулися, так і прогнозів, 
наприклад про передбачувані витрати й доходи. Вста-
новлено, що в системі контролінгу основною інфор-
маційно-аналітичною базою для проведення аналізу 
є форми фінансової звітності, дані бухгалтерського 
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та управлінського обліку, фінансовий план (звіт). При 
цьому оцінювання результатів діяльності здійснюється 
на базі KPI, які визначаються стивідорною компанією 
самостійно залежно від цілей та орієнтації на резуль-
тат. Особливий акцент під час формування інформа-
ційно-аналітичного забезпечення стивідорної компанії 
в системі контролінгу задля досягнення максимізації 
прибутку робиться на витратах як основному факторі 
підвищення результатів діяльності завдяки виявленню 
та мобілізації резервів, раціональному використанню 
всіх видів ресурсів і, як наслідок, підвищенню показ-
ників ефективності.

За результатами проведеного дослідження запропо-
новано в системі контролінгу під час формування інфор-
маційно-аналітичного забезпечення використовувати 
системно-функціональний підхід, основою якого є пред-
ставлення процесу прийняття управлінського рішення у 
вигляді окремих, відносно самостійних структурно-функ-
ціональних блоків. Такий підхід враховує вплив зовніш-
нього середовища за допомогою виявлення зв’язків та 
факторів джерел інформації і включає весь цикл та послі-
довність дій з огляду на логіку процесу прийняття управ-
лінського рішення та наявність можливих змін і транс-
формацій, тобто виконання функції гнучкого управління.
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Рис. 2. Модель прийняття управлінського рішення  
в системі контролінгу на базі системно-функціонального підходу
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