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ЕТАПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В кінці 60-х років, у зв’язку з бурхливим розвитком обчислювальної
техніки, її можливості перестали бути затребуваними тільки окремими
наукомісткими галузями, комп’ютерні системи міцно входили в повсякденне
ділове життя. Всюди почалися активні спроби оптимальної автоматизації та
інформатизації бізнесу, створювалися нові концепції управління та
удосконалювалися вже існуючі. Ці тенденції торкнулися також сфери
підприємств торгівлі, як однієї з найважливіших галузей нашого соціального
життя.
Світовий досвід показує, що успіху досягають ті торговельні компанії, які
балансують виробничі, комерційні і фінансові цілі. Розглядають підприємство
як єдину виробничо-збутову систему, що зв’язує воєдино такі сфери як:
маркетинг – створення нових виробів – постачання – виробництво – збут –
доставка продукції споживачеві – сервісне обслуговування, і використовують
промислові стандарти MRP (англ. Material Requirements Planning – планування
потреб в матеріалах) / ERP (англ. Enterprise Resource Planning – планування
ресурсів підприємства) в якості базової бізнес-моделі, яка націлена на
досягнення економічної ефективності.
Оптимізація
фінансового
стану
торговельного
підприємства
забезпечується не тільки плануванням найважливіших показників його
фінансової діяльності, але і в процесі постійного контролю за виконанням
розроблених планів. Цей внутрішній фінансовий контроль у торговельній
компанії базується на побудові системи моніторингу поточної фінансової
діяльності.
Система моніторингу фінансової діяльності – це механізм, розроблений
торговою компанією для постійного моніторингу найважливіших поточних
результатів цієї діяльності в середовищі споживчого та фінансового ринків.
Побудова системи моніторингу поточної фінансової діяльності
торговельної компанії охоплює такі основні етапи.
1. Вибір дотримання найважливіших напрямків та цільових показників
фінансової діяльності. У процесі такого вибору необхідно орієнтуватися
насамперед на цільові фінансові стандарти та систему показників, що
характеризують різні аспекти фінансового стану торгової компанії.
2. Побудова системи стандартів фінансової діяльності. Ці стандарти – це
розроблені критерії певних аспектів фінансової діяльності (наприклад, політика
фінансування активів, формування структури фінансового капіталу тощо);
цільові стратегічні настанови; показники поточних та операційних фінансових
планів, обраних для спостереження.

3. Побудова системи інформаційних показників звітності для кожного з
напрямів фінансової діяльності та періодичності їх формування. Така система
показників повинна базуватися на даних фінансового та управлінського обліку.
Він являє собою так звану «первинну інформаційну базу моніторингу», яка
необхідна для подальшого обчислення окремих аналітичних показників, що
характеризують рівень фінансового стану торговельної компанії в контексті
різних її аспектів.
4. Розробка системи узагальнених оціночних (аналітичних) показників, що
відображають фактичні результати фінансового стану підприємства в контексті
різних його аспектів. Система узагальнених оціночних показників повинна
повністю відповідати спостережуваним напрямкам фінансової діяльності,
цільовим фінансовим стандартам та плановим показникам, що характеризують
різні аспекти фінансового стану торговельної компанії.
5. Встановлення відхилень фактичних результатів фінансової діяльності
від передбачених. Розміри відхилень обчислюються в абсолютних та відносних
величинах. На кожному торговому підприємстві повинен бути визначений
критерій «критичних відхилень», який можна диференціювати за періодами
оцінки.
6. Аналіз основних причин, що спричинили відхилення фактичних
результатів фінансової діяльності від передбачених. У процесі такого аналізу
спочатку визначаються та розглядаються ті показники фінансового стану
торгової компанії, щодо яких «критичні відхилення» від цільових стандартів та
показників поточних та операційних фінансових планів.
7. Визначення системи дій при встановлених відхиленнях фактичних
результатів фінансової діяльності від передбачених. Принципова система дій
менеджерів торгового підприємства в цьому випадку полягає в трьох
алгоритмах: а) «нічого не робити»; б) «усунути відхилення»; в) «змінити
систему нормативних або планових показників».
8. Виявлення резервів нормалізації фінансової діяльності та підвищення її
ефективності. Процедура пошуку і реалізації резервів пов’язана з
використанням алгоритму «усунути відхилення». При цьому резерви
розглядаються в розрізі різних аспектів фінансової діяльності або окремих
фінансових операцій торгового підприємства.
9. Обґрунтування пропозицій щодо зміни окремих цільових фінансових
нормативів і планових показників. Якщо можливості нормалізації окремих
аспектів фінансової діяльності обмежені (тобто не можуть привести до повної
нормалізації фінансового стану торгового підприємства) або взагалі відсутні,
використовується третій алгоритм системи дій. У цьому випадку за
результатами поточного спостереження і контролю вносяться пропозиції щодо
коригування системи цільових фінансових нормативів і показників поточних і
оперативних фінансових планів.
Отже, якщо розглядати більш локальні завдання ведення моніторингу
діяльності торгового підприємства, то можна виділити основні три завдання
такого рішення: полегшити рутинну працю фахівців – бухгалтерів, менеджерів,
перекладаючи частину їх роботи на «плечі» комп’ютера; структурувати свої

витрати та доходи, встановивши контроль за діяльністю співробітників, і
побудувати комплексну автоматизовану систему управління бізнесу в цілому.

