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зовнішньоекономічної діяльності підприємства"
У результаті проведених досліджень визначено зміст системи
інформаційної підтримки (ІП), що є динамічною системою одержання,
оцінки, зберігання та переробки даних, створеною з метою розробки
управлінських рішень. ІП слід розглядати як процес забезпечення інформацією і як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації,
яка використовується в інформаційній системі (ІС) у процесі її функціонування. ІП є необхідною передумовою організації контролінгу ЗЕД, що
включає постановку цілей і методів їх досягнення, а також параметрів
контролю їх ефективності. Запропонована класифікація типів інформації
контролінгу ЗЕД. У структурованому вигляді інформацію, яка є основою
інформаційних потоків та використовується під час проведення контролінгу ЗЕД на підприємстві, найбільш доцільно подати двома групами:
нормативно-довідкова інформація й фактографічна інформація. Кожен
етап формування контролінгової інформації характеризується ступенем
використання окремих елементів функцій управління ЗЕД (обліку, контролю, аналізу, планування й координації) в процесі підготовки контролінгової інформації. Концепція контролінгу ЗЕД, що орієнтована на інформаційну систему, виокремлює змістовні, структурні та процесуальні
елементи в межах системи. Уточнено систему інформаційних потоків
контролінгу ЗЕД підприємства. Кожен інформаційний потік має такі
ознаки: документ (на чому фізично міститься інформація); проблематику
(інформацію про результати ЗЕД); виконавця (людину, яка цю інформацію передає); періодичність (частоту передачі щомісячно, щокварталу,
щодня). Розроблено методику аналізу відхилень підконтрольних показників ЗЕДП. Методику аналізу відхилень слід організувати за такою схемою: 1) складання прогнозу підконтрольних показників ЗЕД підприємства;
2) обчислення відхилень реально досягнутих значень підконтрольних
показників та прогнозних; 3) аналіз відхилень; 4) розробка організаційноекономічних заходів щодо реалізації наявних резервів або усунення
істотних недовиконань. Методика аналізу відхилень ґрунтується на формалізації можливих причин відхилень від прогнозу та рекомендованих
відповідних управлінських заходів.
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