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 закупівля більш дешевих матеріалів; 
 скорочення штату підприємства; 
 зміна соціальної політики підприємства в сторону скорочення соціального 

пакету, премій тощо; 
 реалізація майна підприємства. 

Існує декілька підходів щодо управління витратами підприємства. І, 
погоджуючись із Ясінською А.І.[3], їх можна систематизувати у групи. До першої 
групи, відносяться науковці, які реалізують функції управління витратами через 
елементи управлінських дій. Друга група – ототожнює функції управління витратами із 
класичними функціями управління. Подібний підхід спостерігається і в міркуваннях 
Козаченко Г.В. та ін. [5]: виділяються класичні функції управління – «функції першого 
порядку», які розширюються функціями «другого порядку», притаманними саме 
системі управління витратами підприємства. Крім того, таке розмаїття функцій СУВ 
свідчить про не розуміння авторами, що є функцією, а що завданням системи 
управління витратами підприємства. Такий висновок підтверджується і спробою 
узагальнення підходів щодо визначення завдань СУВ. 

Таким чином, сучасна економічна ситуація в країні головним завданням 
діяльності промислового підприємства визначає необхідність його виживання на 
протязі не визначеного періоду часу. За таких умов, найбільш розповсюдженою 
стратегією виживання є спрямованість на мінімізацію витрат підприємства. Це 
зумовлює необхідність пошуку більш раціонального підходу щодо узгодження завдань 
діяльності і розвитку підприємства із цільовою спрямованістю витрачання коштів 
підприємства і розробки інструментів щодо оцінки ефективності їх вирішення.  
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Сучасні умови господарювання вітчизняних промислових підприємств 

характеризуються рядом нагальних проблем. Ефективність їх вирішення залежить від 
налагодженості системи внутрішнього контролю підприємства (СВК), зокрема 
здатності своєчасно формувати необхідну інформацію про стан контрольованих 
процесів і напрямків їх корекції відповідно до планів підприємства. Одним з 
інструментів, який дозволяє вирішити означену проблему є моніторинг.  
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В системі управління підприємством (СУП) моніторинг – це інструмент СВК, 
який є системою спеціально організованого повсякчасного спостереження за 
діяльністю і розвитком підприємства (рис. 1).  

 

 
 

 
Рис.1. Система внутрішнього контролю підприємства 

 
Результати моніторингу є суттєвою складовою інформаційно-аналітичного 

забезпечення процесів повсякчасного контролювання для цілей прийняття 
управлінських рішень стосовно діяльності і розвитку підприємства. Виходячи з того, 
що управління процесами розробки і реалізації інвестиційного проекту (ІП) 
підприємства є складовою СУП, моніторинг ІП є складовою моніторингу СУП.  

Таким чином, мета моніторингу СУП – своєчасне формування об’єктивних 
даних про стан підприємства, прогнозування динаміки і основних тенденцій його 
розвитку. За таких умов, моніторинг СУП доцільно класифікувати на такі види: 
попередній, поточний та наступний (рис. 2).  
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Рис.2. Види моніторингу СУП 

 
Мета моніторингу ІП – своєчасне формування об’єктивних даних про хід 

процесів розробки і реалізації ІП підприємства, прогнозування його впливу на основні 
тенденції його розвитку. Відповідної класифікації набуває моніторинг ІП: попередній, 
поточний та наступний моніторинг ІП. Але, оскільки інвестиційний проект в динаміці – 
це довготривала складова життєвого циклу підприємства, виникає необхідність 
контролювання: а) узгодженості життєвого циклу підприємства із життєвим циклом 
самого інвестиційного проекту; б) впливу окремих стадій життєвого циклу 
інвестиційного проекту на зміни в діяльності і розвитку підприємства. 
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Інноваційний потенціал інноваційно-активного промислового підприємства 

залежить від специфіки та масштабів його діяльності, а рівень розвитку визначає 
реальні інноваційні можливості, сприйнятливість до нововведень та інноваційну 
активність.  

Потенціал характеризується ресурсом інноваційної діяльності, який охоплює: 
кадровий склад (чисельність, структура, кваліфікація тощо); матеріально-технічну базу 
(матеріали, обладнання тощо); фінанси (державні, місцеві, венчурний капітал тощо); 
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