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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄСТВ

Діяльність будь-якого підприємства спрямована на забезпечення поставлених
перед ним цілей, що реалізується різними методами і ресурсами на всіх етапах його
розвитку. Чимале значення тут належить підготовці та прийняттю управлінських
рішень, ефективність яких, в першу чергу, забезпечує об’єктивність та своєчасність
моніторингу економічного стану підприємства. Моніторинг економічного стану
підприємства є основним інструментом контролінгу, а саме засобом інформаційно-
методичного забезпечення здійснення координації і сприянню системам планування,
контролю та реалізації економічної політики і інформаційної прозорості підприємства.

Поняття «моніторинг» прийшло в економіку з екології, соціології, освіти і
походить від латинського «монітор» - «нагадуючий», «наглядаючий» [1, с.887], і в
сучасній мові означає постійне спостереження за тим чи іншим процесом з метою
виявлення його відповідності очікуваному результату. В останні роки спостерігається
тенденція тлумачення моніторингу з виходом за межі вузької екологічної тематики.
Вивчаючи існуючі в літературі підходи в визначення поняття моніторингу, слід
зазначити, що єдиного підходу серед авторів немає. Одні автори пов'язують це поняття
з чисто технічними характеристиками, інші - з функцією управління, треті прив'язують
до конкретного об'єкту управління. Таким чином, поява безлічі різновидів моніторингу
пов'язана з тим, що розвиток науки і практики розширює об'єктно-предметну область
моніторингу, яка визначає його назву і, відповідно, багатогранну спрямованість його
дії. Моніторинг розглядається як одне з найважливіших, відносно самостійних ланок в
управлінському циклі. У рамках моніторингу проводиться виявлення та оцінювання
проведених дій. При цьому, забезпечується зворотний зв'язок, що інформує про
відповідність фактичних результатів цілям підприємства. Завдання полягає саме в тому,
щоб правильно оцінити ступінь, напрям і причини відхилення поточної ситуації та
результатів від поставлених цілей. Ці відхилення можуть бути викликані впливом як
зовнішніх, так і внутрішніх факторів на підприємство. Моніторинг може бути
розглянутий як самостійна функція управління господарським процесом. Ця точка зору
на моніторинг представляється досить умовною, оскільки господарський процес
протікає у взаємозв'язку всіх функцій і стадій, і тому його сутнісні характеристики
можуть бути з повнотою розглянуті відповідно з іншими процесами управління
підприємством. Моніторинг також розглядається як система збору, зберігання і обробки
інформації про діяльність підприємства, що забезпечує безперервне відстеження стану,
прогнозування та розвитку.

Так, Є.Антосенков, Г.М.Михмель, Г.В.Осипов и Є.В.Груздєва включають в
моніторинг чотири основні функції: спостереження, оцінку, аналіз і прогнозування. Це
більш широке тлумачення моніторингу. Слід відзначити, що питання про включення
прогнозування в моніторинг не отримав в літературі однозначного рішення і, як
відзначають, В.М.Лєксін і В.Є.Сєлівьорстов [2, с. 3-40], існують думки про те, що з
позиції організації моніторинг доцільно включити в єдину структуру прогнозування.
Однак, такі обґрунтування побудовані на ідеї раціонального використання вже
побудованих на рівні регіонів систем управління, а не на теоретичних положеннях
загального характеру. Крім того, самі автори зазначеної публікації вважають за
необхідне включити прогнозування до складу моніторингу. Звісно ж, необхідним
вважається дослідити взаємозв'язок між поняттями «моніторинг» і «управління». На
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наш погляд, поняття «управління» ширше аніж поняття «моніторинг». Управління
містить у собі складові, які лежать за межами моніторингу (а саме: вибір необхідних
дій, прийняття управлінських рішень, безпосередньо саме здійснення та ін.).
Моніторинг, на нашу думку, є інструментом управління та здійснює реалізацію низки
класичних функцій управління: спостереження, оцінки, аналізу, прогнозування та ін.

Розглядаючи управління як процес взаємопов'язаних управлінських функцій,
покажемо роль моніторингу на кожному етапі діяльності (рисунок.1) [3, с. 78].

Рисунок.1 - Процес реалізації управлінських функцій на основі моніторингу.

Об’єкти моніторингу, напрямки дослідження, індикатори, що дозволяють оцінити
стан об'єктів, так само як і значення їх оптимального стану, визначаються на
початковому етапі управління, а сам моніторинг є складовою частиною управлінської
діяльності. Моніторинг і управління мають різні цілі. Мета управління полягає у
приведенні і підтримці об'єкту управління в певному стані. Тоді як мета моніторингу
полягає в отриманні інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Нами пропонується наступне визначення економічного моніторингу підприємства
– система спостережень і аналізу економічних показників діяльності підприємства на
всіх стадіях розширеного виробництва з метою контролю за реалізацією стратегії
розвитку підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень. Таким чином,
на нашу думку, система моніторингу підприємства повинна дозволяти не тільки
відслідковувати процеси,що відбуваються на підприємстві та виявляти негативні
тенденції розвитку економічної ситуації, а й в обов'язковому порядку повинна
забезпечити в процесі прийняття управлінських рішень прогнозування загроз,
фінансових та інвестиційних ризиків. У даному випадку, моніторинг виступає як
цілісна система інформаційної підтримки менеджерів за допомогою спостережень,
аналізу, контролю та прогнозування динаміки показників ефективності з метою
підвищення результативності економічної діяльності підприємств.
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