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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

CONCEPTUAL MODEL OF FINANCIAL MONITORING ENTERPRISES

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано термін «моніторинг фінансів» та 

запропоновано своє теоретично обґрунтоване його визна-
чення. Висвітлено функції моніторингу фінансів підприємств 
з урахуванням поглядів управління та самого підприємства. 
Виділено принципи моніторингу фінансів підприємств для 
функціонування системи моніторингу. Основну увагу приділе-
но напрямам проведення моніторингу фінансів. Виділено клю-
чові завдання та цілі моніторингу фінансового стану, грошових 
коштів та фінансово-економічної безпеки.

Ключові слова: моніторинг, моніторинг фінансів, моніто-
ринг грошових коштів, фінансово-економічна безпека, фінан-
совий стан.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы существующие понятия 

термина «мониторинг финансов» и предложено свое тео-
ретически обоснованное его значение. Отражены функции 
мониторинга финансов предприятий с учетом точек зрения 
управления и самого предприятия. Выделены принципы 
мониторинга финансов предприятий, которые обеспечи-
вают функционирование системы мониторинга. Основное 
внимание уделено направлениям проведения мониторинга 
финансов. Выделены ключевые задачи и цели мониторинга 
финансового состояния, денежных средств и финансово-эко-
номической безопасности.

Ключевые слова: мониторинг, мониторинг финансов, мо-
ниторинг денежных средств, финансово-экономическая без-
опасность, финансовое состояние.

АNNOTATION
The article contains an analysis of the existing concept of the 

term «monitoring of finance» and suggests a theoretically valid 
meaning of the term.. Reflected the functions of monitoring the 
finance of enterprises taking into account the point of view of man-
agement and the enterprise itself. Also highlighted the principles 
of finance monitoring companies that provide the functioning of 
the monitoring system. The main focus is on financial monitoring. 
Highlighted key goals and objectives of monitoring the financial 
condition, cash flows and financial – economic security.

Keywords: monitoring, monitoring of finances, monitoring of 
monetary funds, financial and economic security, financial condition.

Постановка проблеми. Процеси трансфор-
мації економічної системи України до євро-
пейського простору зумовлюють важкість її 
поведінки, що створює невизначеність майбут-
нього стану ринкової середи для окремо обра-
ного підприємства. Для кожного підприємства 
є важливим обрання системи управління, які 
забезпечують стабільність його функціонування 
в мінливих економічних умовах. Вони пови-
нні пристосовуватися до економічного, фінан-
сового, соціального та політичного середовища 
для успішної адаптації фінансово-господарської 
діяльності підприємства, забезпечувати еконо-
мічну безпеку інвестиційної діяльності і страте-
гію поступального розвитку [1, с. 93; 2, с. 87].

Механізм моніторингу дає змогу аналізува-
ти, корегувати, відстежувати і контролювати 
ключові параметри, усувати негативний вплив 
зовнішніх і внутрішніх факторів [1, с. 93]. Сві-
това практика доводить, що без широкого засто-
сування різних елементів моніторингу протікан-
ня різноманітних циклів розвитку неможливо 
досягти намічених результатів. Саме постійне 
спостереження за процесом надає можливість 
своєчасно оцінити причини, які призвели до 
фінансово-економічної кризи на підприємстві, 
та прийняти запобіжні заходи.

Необхідність створення на сучасних під-
приємствах моніторингу фінансів пояснюється 
зростанням нестабільності зовнішнього серед-
овища; необхідністю систематичного відсте-
ження змін, що відбуваються на підприємстві; 
ускладненням систем управління фінансами на 
підприємстві, що потребує чіткої координації 
всередині системи управління; необхідністю по-
будови спеціального механізму інформаційного 
забезпечення управління [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемні питання моніторингу фінансів підпри-
ємств розглядали вітчизняні та закордонні на-
уковці, зокрема: Минцберг Г. [3], Задоя А.О. [4], 
Внукова Н.В., Галіцин В.К., Суслов О.П., Сам-
ченко Н.К. [5], Синюгіна Н.В. [11], Бланк І.О. 
[12], Сидоренко-Мельник Г.М. [13] тощо.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Необхідно вдосконалити 
дефініцію «моніторинг фінансів», функції та 
принципи, що сприяють покращенню проведен-
ня моніторингу фінансів підприємства. Дістали 
подальшого розвитку основні напрями моніто-
рингу фінансів підприємств для впорядкування 
дій із проведення моніторингу.

Мета статті полягає у дослідженні генезису 
та дефініцій моніторингу фінансів на сучасному 
етапі розвитку країни, доцільності здійснення 
теоретичного обґрунтування застосування мо-
ніторингу фінансів на підприємстві, наведенні 
функцій та принципів моніторингу фінансів 
для усунення проблем неефективного викорис-
тання фінансових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий стан підприємства та оптимізація 
ресурсів є одними з головних умов успішного 
розвитку підприємства. Управління фінансо-
вими процесами здійснює безпосередній вплив 
на виробництво суспільного сукупного продук- гр
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ту, за рахунок якого задовольняються потреби 
суспільства [4, с. 59]. Ефективне використання 
фінансових ресурсів забезпечує фінансову стій-
кість та підвищення платоспроможності під-
приємства, яка вказує на здатність підприєм-
ства виконувати свої фінансові обов’язки, які 
виникають у період комерційних, кредитних, 
інвестиційних та інших операцій, які пов’язані 
з грошовими ресурсами.

Протягом останніх років учені і практики 
у сфері фінансів досить часто використовують 
термін «моніторинг», але кожен із них має своє 
бачення стосовно його сутності та функціональ-
ної спрямованості. Подібна увага до моніторин-
гу цілком виправдана, оскільки він виступає 
для підприємства в ролі своєрідного централь-
ного блоку спостереження на відміну від систем 
обліку і планування.

Залежно від завдань, що вирішуються у тій 
чи іншій галузі знання, вчені виділяють різ-
ні риси моніторингу, трактуючи його як спо-
стереження, оцінювання, прогнозування стану 
якогось явища або процесу для попередження 
небажаних змін в обстановці [5; 6], неперерв-
ний контроль [5; 7], попередження небажаної 
критичної маси явищ, що негативно впливають 
на природне середовище [5; 8], систему заходів, 
що дає змогу безперервно стежити за станом 
певного об’єкта, реєструвати його найважливі-
ші характеристики, оцінювати їх, оперативне 
виявлення результатів впливу на об’єкт різних 
процесів і факторів [5; 9].

Поняття «фінансовий моніторинг» наприкін-
ці ХХ ст. використовували як «визначення де-
яких систематизованих, регулярних спостере-
жень і заснованих на них діях у галузі фінансів, 
поза залежністю від специфіки предмета їхньої 
спрямованості» [10, с. 44]. У другій половині 
1990-х років поняття почали використовувати 
як спеціальний термін, який належить до сфе-
ри процедур банкрутства та антимонопольних 
розслідувань.

Більш широке розуміння сутності моніто-
рингу фінансів підприємств полягає у систем-
ному безперервному спостереженні, аналізі і 
прогнозуванні показників фінансового стану 
підприємства, який сформовано на макро- або 
мікроекономічному рівні, для забезпечення 
ухвалення тактичних і стратегічних управлін-
ських рішень, а також оцінювання їх ефектив-
ності [1, с. 95].

Синюгіна Н.В. уважає, що розкриття змісту 
моніторингу у відносинах суб’єкта господарю-
вання – це складний багатоступінчатий процес 
із приводу врахування змін у розвитку відносин 
досліджуваного суб’єкта господарювання про-
тягом часу, який здійснюється відповідно до 
основних складових частин моніторингу та згід-
но з показниками, які визначають доцільність 
розкриття тих чи інших відносин (як із погля-
ду внутрішнього, так і з погляду зовнішнього 
середовища суб’єкта господарювання). Метою є 
розвиток відносин, що розглядаються, для за-

безпечення ефективної діяльності суб’єкта гос-
подарювання [11, с. 38].

Бланк І.О. визначає основною метою моні-
торингу фінансів підприємства виявлення від-
хилень фактичних результатів від плану; ви-
явлення причин, які спричинили відхилення, 
і розроблення рішень для його усунення для 
стабілізації та підвищення ефективності фінан-
сової діяльності підприємства [12].

Сидоренко-Мельник Г.М. трактує моніто-
ринг фінансів, як систему, яка дає змогу якісно 
оцінити об’єктивні можливості підприємства, 
підвищити ефективність діяльності підприєм-
ства, управляти величиною і структурою капі-
талу, фінансовими ресурсами і конкурентними 
перевагами суб’єкта господарювання, забезпе-
чити тим самим його фінансову стабільність 
[13, с. 373].

Узагальнюючи наявні погляди стосовно визна-
чення головної цілі, яку ставить перед собою мо-
ніторинг фінансів, можна зробити висновок, що 
вона полягає у формуванні та прийнятті управ-
лінських рішень на основі попереднього спостере-
ження та оцінки ситуації для забезпечення май-
бутньої ефективності діяльності підприємства та 
отримання бажаного фінансового результату.

Одним з основних завданням моніторингу 
фінансів є надання вичерпної інформації управ-
лінському складу стосовно фінансового стану та 
показників підприємства. Проте основне завдан-
ня – це координація фінансової діяльності і при-
йняття рішень, які спрямовані на досягнення 
результату й ефективного використання фінансо-
вих ресурсів. Аналіз бачення функцій управління 
провідними вітчизняними вченими дає змогу ви-
значити місце і роль моніторингу фінансів у тео-
рії і практиці сучасного менеджменту.

Функції моніторингу фінансів визначаються 
поставленими перед підприємством цілями та 
включають ті види управлінської діяльності, 
що забезпечують досягнення цих цілей. Пере-
лік функцій може збільшуватися від основних 
чотирьох, таких як організація, планування, 
контроль, аналіз, до десяти і більше. Деякі ав-
тори до функцій моніторингу фінансів відно-
сять: планування, управління, контроль, інфор-
мування. Натомість інші відокремлюють такі 
функції, як планування, управління, контроль, 
інформування; координація планів і діяльності, 
стратегічне й оперативне планування, контр-
оль, ревізія, внутрішній аудит, методологічне 
забезпечення і внутрішній консалтинг, форму-
вання інформаційних каналів та інформаційне 
забезпечення підприємства.

Зокрема, Ситник Г. до функцій моніторингу 
фінансів підприємства відносить: спостережен-
ня, вимірювання ступеня відхилення резуль-
татів, ідентифікацію стратегічного вектору, 
діагностику, виявлення причин відхилень, пе-
ревірку відповідності, коригування [14; 15].

Нині існує підхід до виділення чотирьох 
функцій моніторингу фінансів, а саме: плану-
вання, інформаційне забезпечення, контроль, 
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управління. На основі аналізу наявних кон-
цепцій розвитку моніторингу фінансів можна 
говорити про розмежування функціонального 
призначення залежно від цільового або управ-
лінського спрямування. На нашу думку, до-
цільно відокремити його функції, які формують 
цілі та завдання моніторингу фінансів фінансо-
во- господарської діяльності (рис. 1):

1) аналітичне функціонування підприєм-
ства, що передбачає аналіз фінансового процесу 
на підприємстві та виявлення причинно-наслід-
кових зв’язків між умовами і результатами;

2) діагностика функціонування підпри-
ємства, що передбачає комплексне вивчення 
якості розподілу та використання фінансів під-
приємства, а також рівень професійної компе-
тентності співробітників;

3) оцінка ефективності розподілу фінан-
сових ресурсів керівництвом підприємства 
та виявлення резервів розвитку і втрачених 
можливостей;

4) функція коригування, яка передбачає ди-
дактичну корекцію процесу розподілу фінансів;

5) функція орієнтування спрямована на ви-
рішення мети і завдань фінансової діяльності 
підприємства, зазначених у бізнес-планах, а та-
кож на виявлення та усунення негативних рис, 
факторів, явищ тощо;

6) функція інформування передбачає ство-
рення вірогідного масиву інформації, яка дає 
можливість з’ясувати результативність роз-
поділу фінансів, отримати відомості про стан 
об’єкту і забезпечити зворотній зв’язок із дани-
ми про позитивні результати моніторингу;

7) функція управління, яка здійснює вплив 
на мету, зміст і методи фінансової діяльності;

8) функція контролінгу, яка забезпечує 
контроль усіх етапів фінансового процесу на 
підприємстві згідно з планом;

9) педагогічна функція передбачає створен-
ня цілісності процесу навчання та розвитку 
професіоналізму персоналу.

Центральною функцією моніторингу фі-
нансів є систематичне спостереження за коор-
динацією різних функціональних фінансових 
підсистем, що діють на підприємстві, зокрема 

Рис. 1. Основні функції моніторингу фінансів  
щодо управління та цільового спрямування
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підтримки керівництва, забезпеченні постійної координації, здійсненні 

управлінського обліку, планування, контролю управлінських рішень,  що 
базується на результатах систематичній оцінці та аналізі підконтрольних 

показників. 

Контролінг

Функції моніторингу фінансів
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всіх ланок управління, що зумовлено поділом 
системи управління на складники: організацію, 
систему планування та контролю, інформацій-
ну систему, систему управління персоналом, 
систему стратегічного управління. 

На нашу думку, ключовою проблемою не-
ефективного функціонування системи моні-
торингу фінансів підприємства є неправильне 
розуміння завдань моніторингу фінансів. Саме 
тому для уникнення небажаних ситуацій необ-
хідно сформувати принципи моніторингу фі-

нансів, які допоможуть зосередити увагу ме-
неджменту на досягненні поставленої мети та 
бажаного результату.

Не існує однозначного погляду стосовно на-
бору принципів моніторингу фінансів, тому 
для кожного підприємства вони є специфічни-
ми. Галіцин В.К. виділяє такі принципи, які 
базуються на інформаційному забезпеченні 
управлінського складі підприємства: якісне ін-
формаційне забезпечення; обґрунтування скла-
ду, структури, технічні, програмні та техноло-

Рис. 2. Принципи моніторингу фінансів підприємства

ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСІВ

Принцип усебічності
полягає в грунтувані на простих і зведених 
одиницях виміру, фокусуючись на винятках

Принцип
відповідності

полягає у постійному оновленні даних, які 
необхідні для прийняття раціональних 
управлінських рішень, а також здатності 
керуючого складу швидко реагувати на зміни

Принцип
прийнятності

полягає в ефективному застосуванні методів 
моніторингу фінансів, прийнятних для його 
об’єктів

Принцип
своєчасності

полягає у доступності даних моніторингу, 
даючи змогу виявляти відхилення, про які 
треба негайно повідомити керівництво для 
прийняття оперативних рішень

Принцип
доказовності

полягає у перевірці отриманої інформації 
іншими особами, за можливості, заснованої на 
фактах

полягає у припущенні оперативних 
коригуючих заходах

Принцип
динамічності

полягає у легкості адаптування, забезпечуючи 
точну, важливу і своєчасну інформацію в 
мінливих обставинах

Принцип
адаптовності

створює необхідні умови для спостереження 
рівня досягнення поставлених цілей та рівня 
вирішення завдань моніторингу фінансів

Принцип
забезпечення 
документування

Принцип
безперервності

полягає у забезпеченні тривалого 
функціонування та розвитку підприємства, 
його ріст та розвиток шляхом уведення нових 
форм та методів управління
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гічні ресурси, які сприяють функціонуванню 
об’єкта; розроблення комплексу інформаційних 
моделей, які охоплюють проблеми передачі, об-
робки, збереження і відображення інформації; 
чітке визначення вимог до системи моніторингу 
фінансів підприємства [16].

Клюско Л.А. виділяє принципи такі, як [17]: 
принцип актуалізації та наукового обґрунту-
вання методик; принцип моніторингу стійкості; 
принцип неперервності проведення моніторин-
гу, тобто збір інформації; принцип порівнянос-
ті вихідних даних і результативних показників 
моніторингу; принцип доступності висновків і 
результатів моніторингу.

Даний підхід, на нашу думку, є цілком ви-
правданим, адже для результативної роботи 
системи моніторингу фінансів управлінці мають 

володіти інформацією повною мірою, що дасть 
змогу змінювати стратегію підприємства відпо-
відно до тенденцій зовнішнього і внутрішнього 
середовища, оскільки вчасна поінформованість 
є запорукою захисту від потенційних ризиків 
та використання наявних можливостей. 

Своєю чергою, Молодоженя М.С. [18, с. 87] 
визначає, що ключовими принципами моніто-
рингу фінансів мають бути: результативність у 
досягненні цілей; оцінка відповідності резуль-
татів; розрахунок нормативних та планових 
значень результативності; визначення пріори-
тету послідовності управління результативніс-
тю; орієнтація на майбутнє; своєчасність.

У даному разі дослідники лаконічно пред-
ставили принципи моніторингу фінансів, але 
природа моніторингу багатогранна, тому їх 

Таблиця 1
Ключові завдання та цілі моніторингу фінансового стану, грошових коштів  

та фінансово-економічної безпеки
Зміст завдання моніторингу фінансів Цілі моніторингу фінансів

Моніторинг фінансового стану 
– оцінка майнового стану та забезпечення підприємства власними оборот-
ними коштами;
– оцінка рентабельності підприємства та пошук резервів її підвищення;
– оцінка стану підприємства на фінансовому ринку;
– оцінка конкурентоспроможності підприємства;
– оцінка стану і динаміки ліквідності, платоспроможності та фінансової 
стійкості підприємства;
– оцінка ділової активності та капіталу підприємства

Пошук резервів підвищення 
рентабельності виробництва

Забезпечення ефективного 
використання ресурсів

Моніторинг грошових коштів 
– перевірка збереження грошових коштів у касі, на поточних банківських 
рахунках;
– перевірка цільового використання грошових коштів;
– перевірка правильності стану господарських операцій стосовно руху гро-
шових коштів;
– перевірка своєчасності заліку грошових коштів на поточних банківських 
рахунках;
– перевірка своєчасності оприбуткування грошових коштів до каси;
– перевірка своєчасності повернення грошових коштів підзвітними особами;
– перевірка своєчасності перерахування коштів для погашення заборгова-
ності за податками та іншими розрахунками;
– перевірка повноти надходжень грошових коштів від реалізації продукції/
послуг та інших дебіторів;
– проведення інвентаризації каси (за наявності);
– перевірка документів на придбання товарно-матеріальних цінностей;
– перевірка сплати грошових коштів за отримані товари/послуги від кре-
диторів;
– перевірка правильності нарахування та сплати дивідендів

Зміцнення комерційного роз-
рахунку як основи стабіль-
ності роботи підприємства

Здійснення антикризової по-
літики

Запобігання довгостроковій 
дебіторській та кредитор-
ській заборгованості

Моніторинг фінансово-економічної безпеки
– перевірка фінансової безпеки;
– перевірка кадрів під час прийняття на роботу;
– перевірка технологічної безпеки;
– відповідність правовим нормам/стандартам;
– захист інформації;
– перевірка екологічної безпеки;
– забезпечення силової безпеки;
– перевірка займаного сегменту ринку;
– перевірка та захист інтерфейсу;
– відповідність статутних документів діючому законодавству;
– укладення договорів з охоронними структурами;
– наявність завірених копій статутних документів, які зберігаються за 
межами підприємства;
– налагодження зв’язків із судовими органами, ЗМІ;
– підготовка управлінського складу до захисту від рейдерства;
– проведення діагностики підприємства з виявлення можливого рейдерства;
– ведення ефективного корпоративного управління;
– захист інсайдерської інформації;
– надійне збереження печатки підприємства;
– обмеження права підпису 

Досягнення максимальної 
стабільності функціонування 
незалежно від факторів

Забезпечення технологічної 
незалежності підприємства 
та ефективності організацій-
ної структури
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недостатньо для розкриття його змісту. Здій-
снивши аналіз поглядів науковців стосовно 
основних принципів моніторингу фінансів, ми 
можемо зробити висновок, що результати сис-
теми моніторингу фінансів підприємств пови-
нні бути чіткими та вагомими, а їх кількість 
обмежена до основних, що дасть змогу управ-
лінцям їх уміло застосовувати, тому функціо-
нування системи моніторингу фінансів підпри-
ємства відбувається за рахунок дотримання 
таких принципів (рис. 2).

Моніторинг фінансів відіграє одну з клю-
чових ролей у системі управління фінансами 
підприємства. Виділяють моніторинг фінан-
сового стану, моніторинг грошових коштів та 
моніторинг фінансово-економічної безпеки під-
приємства. Їх функції на підприємстві тісно 
переплітаються, але існують певні особливості 
у проведенні всіх перерахованих вище видів 
моніторингу.

Діяльність моніторингу фінансового стану 
в управлінні розвитком спрямована на: визна-
чення всієї сукупності показників відповідно 
до визначених цілей; порівняння планових і 
нормативних показників із фактичними по-
казниками, результатів, що контролюються, та 
витрат для виявлення причин і наслідків відхи-
лень; мотивацію та створення систем інформа-
ції для прийняття управлінських рішень.

Натомість моніторинг грошових коштів здій-
снює свою діяльність на вирішення проблем 
сьогодення. На підприємстві повинні вести 
строгий облік розрахунків із підприємствами 
та організаціями, здійснювати контроль над на-
явністю та використанням грошових коштів на 
поточних рахунках чи в касі.

Моніторинг грошових коштів – це система 
всебічного підходу до всіх грошових коштів 
підприємства для забезпечення його плато-
спроможності.

Сутність моніторингу фінансово-економічної 
безпеки підприємства полягає в забезпеченні 
поступового економічного розвитку для вироб-
ництва необхідних благ і послуг, які задоволь-
няють потреби підприємства і громадські потре-
би. Моніторинг фінансово-економічної безпеки 
підприємства проявляється в забезпеченні його 
стабільної діяльності [19, с. 177].

Визначення завдань, які вирішує моніто-
ринг фінансового стану, грошових коштів та 
фінансово-економічної безпеки, у ході реаліза-
ції стратегій має вагоме значення. Вони можуть 
змінюватися залежно від параметрів підприєм-
ства, але відповідно до сфери виконання провід-
них фахівців із теорії управління відокремлю-
ють таку низку завдань (табл. 1).

Висновки. На нашу думку, моніторинг фі-
нансів – це багатофункціональний складник 
управління підприємством, що реалізується на 
рівні визначення фінансового стану, відстежен-
ня потоку грошових коштів, а також на рівні 
фінансово-економічної безпеки та здійснює ін-
формаційну підтримку керівництва, забезпечує 

постійну координацію, управлінський облік, 
планування, контроль управлінських рішень, 
які базуються на результатах оцінки та аналізі 
підконтрольних показників.

Оскільки концепція моніторингу фінансів 
сформувалася в межах системи управління фі-
нансами підприємства, сьогодні ведеться гостра 
полеміка стосовно визначення його сутності, 
цілей, завдань, функцій, принципів та інстру-
ментів. Натомість здійснений аналіз концеп-
цій щодо моніторингу фінансів підприємства 
та синтез напрацювань відомих практиків дав 
змогу пропонувати вдосконалення теоретичних 
основ моніторингу фінансів і розглядати його 
як складову частину управління, що змістовно 
наповнюється відповідними методами, інстру-
ментами та забезпеченням.

Своєю чергою, налаштування наявних сис-
тем управління фінансами підприємства на 
впровадження моніторингу фінансів першочер-
гово повинно здійснюватися шляхом частково-
го впровадження означених основних функцій. 
Запровадження системи моніторингу фінансів 
дасть змогу посилити оптимізацію системи пла-
нування, продуктивність праці, фінансову ста-
більність, підвищити рівень інвестиційної при-
вабливості та ефективності документообігу.
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