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сільського зеленого туризму як базисної основи усіх елементів механізму; налагодження 
функціональних взаємозв’язків між об’єктами та суб’єктами сільського зеленого туризму. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
 

Держава повинна за допомогою законодавчих актів України забезпечити свободу 
конкуренції між підприємцями, захищати споживачів від проявів несумлінної конкуренції та 
монополізму, створювати умови для розвитку конкурентних відносин. Це є необхідною, але 
недостатньою умовою для того, щоб потенціал підприємства був конкурентоспроможним, а 
тим більше досягнув найвищого свого рівня, на якому перемога у конкурентній боротьбі 
забезпечується не стільки виконанням виробничої програми, скільки посиленням і 
покращенням управлінської функції в різних сферах діяльності підприємства (виробництва, 
маркетингу, фінансів тощо). 

Постійний пошук нових ефективних методів та інструментів управління 
підприємствами з метою попередження кризових ситуацій в умовах динамічної високо 
конкурентної зовнішньої середовища обумовили виникнення та еволюцію такого 
інструмента управління як контролінг. 

Контролінг це система яка забезпечує діяльності підприємства у двох аспектах: 
короткостроковому - оптимізації прибутку, та в довгостроковому - збереження та підтримка 
гармонійних відносин і взаємозв’язків підприємства із зовнішнім середовищем: природою, 
соціальною та господарською сферами. 

Слід зазначити, що до останнього часу в українській практиці частіше 
використовувався термін «управлінський облік», але наразі у вітчизняній термінології 
поступово з’являється термін «контролінг». 

Націлювання системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей є 
основним завданням контролінгу, що забезпечується виконанням наступних функцій: 
1) сервісна (надання необхідної інформації для управління); 
2) функція прийняття рішень (керуюча функція); 
3) внутрішній контроль на підприємстві. 
Сервісна функція - це інформаційне обслуговування контролінгу, яке забезпечується 

за допомогою систем планування, нормування, обліку і контролю. Всі ці системи орієнтовані 
на досягнення мети, кінцевого результату діяльності підприємства. Інформація повинна 
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містити задані показники (планові, нормативні) і фактичні, у тому числі відомості про 
відхилення, виявлених в ході обліку. 

Керуюча функція контролінгу використовує данні аналізу відхилень, величини 
покриття та загальні результати діяльності підприємства. Ця інформація необхідна для 
прийняття тактичних (оперативних) і стратегічних рішень. 

Функція внутрішнього контролю зводиться до контролю економічної роботи як 
організації в цілому, так і її структурних підрозділів. 

Зміст контролінгу не вичерпується на сьогодні тільки цими функціями. Контролінг - 
це концепція, спрямована на ліквідацію вузьких місць і орієнтована на майбутнє відповідно 
до поставлених цілей і завдань для одержання певних результатів. 

При реалізації сервісної (інформаційної) функції найважливішим елементом системи 
контролінгу є система інформаційних потоків на підприємстві. Сам процес управління часто 
розглядають як процес перетворення інформації. 

Чим більш мінлива економічна середа, чим складніше внутрішній устрій самого 
підприємства, тим більше інформації потрібно для ефективного управління. Тому 

одну з основних завдань контролінгу - інформаційна підтримка прийняття управлінських 
рішень - вирішити можна тільки за умови чіткого і злагодженого функціонування системи 
інформаційних потоків на підприємстві. 

Інформація - це сукупність відомостей, що зменшують ступінь невизначеності. Тому 
необхідно приділяти особливу увагу відповідності інформації, яку постачає система 
контролінгу, таким вимогам: 

- достовірність; 
- повнота; 
- релевантність (істотність); 
- корисність (ефект від використання інформації повинен перевищувати витрати на її 

отримання); 
- зрозумілість; 
- своєчасність; 
- регулярність. 
Володіючи інформацією керівництво підприємства може здійснювати моніторинг 

всієї фінансово-господарської діяльності, порівнювати фактичні результати з плановими, 
робити висновки про сильні та слабкі сторони підприємства, їх зміни, а також про тенденції 
розвитку зовнішнього середовища. 

На основі зібраної інформації служба контролінгу здійснює: 
- контроль цілей та прогнозів; 
- контроль розриву між цільовими та прогнозними значеннями; 
- контроль обмежень, які заважають досягненню поставлених цілей; 
- контроль планів; 
- бюджетний контроль; 
- контроль внутрішнього та зовнішнього середовища, тощо. 
Проаналізувавши результати діяльності підприємства розробляються рекомендації 

для прийняття управлінських рішень, тому дуже важливо виконувати вимоги до інформації 
зазначені вище. 

Управління конкурентоспроможністю вимагає комплексного вирішення численних 
проблем, зумовлених як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Ця обставина вимагає 
формування нових підходів до управління, які своєчасно інформують керівництво 
підприємства про необхідність вжиття певних заходів, дозволять прояснити економічні 
проблеми підприємства, забезпечать інформаційну підтримку управління бізнес-процесами, 
а відповідно, допоможуть підвищити конкурентоспроможність підприємства. Таким чином, 
зростають вимоги до інформаційної підтримки менеджменту – вона повинна не тільки 
забезпечувати керівництво інформацією про стан справ на підприємстві, але й прогнозувати, 
що відбудеться при тих чи інших змінах внутрішньої та зовнішньої ситуації. У сучасних 
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умовах господарювання необхідне введення комплексної методології і заснованого на ній 
інструментарію, які допомогли б модернізувати організаційну й інформаційну структуру 
підприємства, а отже, вирішувати базові проблеми його розвитку.  

Створення служби контролінгу на великих і середніх підприємствах – необхідна і 
обов’язкова умова підвищення їх конкурентоспроможності, тому потребує впровадження її в 
систему управління на всіх етапах організації і функціонування підприємницької діяльності. 
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ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ BLOCKCHAIN В ЛОГІСТИЦІ 
 

На сьогодні сфери застосування інформаційних технологій надзвичайно тісно 
пов’язані із використанням їх в логістичній діяльності, зокрема в ланцюгах постачання та в 
транспортній логістиці. Дослідження впливу сучасних інформаційних технологій на 
транспортну логістику залишається питанням актуальним для розгляду. 

Проблема пошуку автомобільного транспорту та вантажів для обох сторін 
залишається актуальною, не дивлячись на розвиток ІТ. Цим і користуються посередники. 
Наявність ланцюга зайвих людей підвищує вартість перевезення.  

Крім того, через відсутність у власника можливості контролювати вантаж в дорозі на 
ринку надзвичайно сильно процвітають незаконні види перевезення вантажу та різного роду 
контрабандні схеми [1]. 

Процес доставки ускладнений взаємодією між логістами та експедиторами. Ситуацію 
ускладнюють митні питання та обліково-фінансова звітність, що супроводжує процес 
поставки вантажів, пов'язана з дозвільною документацією і декларуванням вантажів [2]. Ці 
проблеми може вирішити впровадження блокчейн-технології, який може змінити робочий 
процес транспортування вантажів. 

Основні переваги технології блокчейн в логістиці: 
 дозволяє здешевити логістику; 
 виключає можливість підробки даних. заведений раз документ, наприклад, розписка 

або сертифікат відповідності, залишається в системі в первісному вигляді назавжди; 
 усуває непотрібних посередників; 
 запобігає неправильну маркування незаконних товарів та інших спроб шахрайства; 


